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Společnost Karla Nikla, byla založena v roce 2001 se zaměřením na výrobu boilies 
a dalšího krmiva specializujícího se na lov kaprů. Od počátku měl Karel jasnou 
strategii – nabízet zákazníkům dražší výrobky, ovšem opřené o co možná nejvyšší 
kvalitu. 

Dnes patří společnost Nikl s.r.o. k lídrům na českém a slovenském trhu a postupně 
se prosazuje i v jiných zemích Evropy. Skvělé boilies a další krmení Karla Nikla do-
pomohlo řadě týmů k mnoha úspěchům na poli kaprařských závodů. 

Sám Karel se za svoji kariéru zúčastnil mnoha závodů a většinou si odnesl nějaký 
pohár - je úžasné sledovat jeho bilanci a soutěžní úspěchy. Mezi nejvýraznější patří 
vítězství na World Carp Classic, titul Champion of Champions opět z WCC, nebo 
celkové 2. místo a 1. místo v kategorii „Big Five“ na balatonském IBCC. Pravidelně 
bodují taktéž týmy Carp‘R‘Us, jenž jsou se společností Nikl úzce spjaté - třikrát za 
sebou se jim na WCC podařilo vyhrát soutěž týmů. Věříme, že pravidelné úspěchy 
produktů Nikl v přímé konfrontaci s těmi nejlepšími, jsou jistým měřítkem kvality, 
díky němuž i Vy nachytáte více kaprů!

„Věříme, že pravidelné 
úspěchy produktů Nikl v přímé 
konfrontaci s těmi nejlepšími, 
jsou jistým měřítkem kvality, díky 
němuž i Vy nachytáte více kaprů“
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Niklova, rybářská speciálka v Kolíně prochází zásadní renovací a ta by měla během jara 2019 finišovat. Podstatné je především 
rozšíření prodejny o prostory (350 m2), kde naleznete krásný showroom našich produktů - postavené bivaky, lehátka, křesla 
nebo stojany! Další novinkou bude rozšířený sortiment vláčky, feederu a plavané. Tak jako vždy, Vám špičkový personál rád 
poradí při výběru a možnost vyzkoušení si všech produktů je zárukou spokojeného nákupu. 

V sortimentu kamenné prodejny naleznete kompletní vybavení značek K.Nikl, Carp´R´Us, Trakker, Aqua, Sonik, Cygnet, Solar 
a dalších prestižních značek jako například Shimano, Daiwa, Korda, Fox, Kryston, Ridgemonkey, Hot Spot design, Mivardi, 
Flajzar a mnoha dalších.

NOVĚ UPRAVENÁ PRODEJNA A SHOWROOM VŠECH PRODUKTŮ

NIKLOVA RYBÁŘSKÁ
SPECIÁLKA V NOVÉM

!
NOVÝ SHOWROOMROZŠÍŘENÝ SORTIMENTPLOCHA PŘES 700 m2
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V naší nabídce naleznete ho-
tové boilies té nejvyšší kvali-
ty. Jsem skutečně pyšný na 
tuto ucelenou řadu boilies, 
ve které máme favorita pro 
opravdu jakoukoliv příleži-
tost. Veškeré naše boilies je 
vyráběno z originálních mixů 
složených z prvotřídních 
čerstvých surovin a pečlivě 
vybraných tekutých přísad. 
Jeho trvanlivost je minimál-
ně 24 měsíců. Boilies vám 
doporučuji uskladňovat na 
suchých tmavých místech, 
ideálně při nižší než pokojové 
teplotě. Pokud boilies po ote-
vření ihned nespotřebujete, 
nejvhodnější je přesypat jej 
do dobře těsnících plastových 
boxů. Pokud jste fanoušky 
tvrdších návnad, naše hoto-
vé boilies můžete i dlouho-
době sušit v sušících sacích 
nebo bedýnkách na zeleninu.

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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68
V roce 1968 se odehrála řada událostí, které negativním způsobem 
ovlivnily budoucnost tehdejšího Československa. Jedna pozitivní 
věc se však tehdy odehrála. Narodil jsem se já - Karel Nikl a na 
základě mého jubilea jsem se rozhodl vyrobit boilie pod názvem 
68. Do něj jsem vložil veškeré svoje zkušenosti, které jsem nasbíral 
za svoji rybářskou kariéru. 68 je aktivnější boilies, který chytá ryby 
všech velikostí. 
V roce 2017 a 2018 se při testování chytilo na 68 obrovské množ-
ství velkých kaprů, kterým vévodilo několik ryb kolem 20kg z Labe, 
kam padlo během testování kuliček asi nejvíce. Samotnou kapito-
lou jsou úspěchy Karla Nikla, který měl v loňském roce neskuteč-
nou, rybářskou sezónu. Za pomoci 68 nachytal spousty krásných, 
velkých kaprů, mimo jiné se mu několikrát podařilo zvýšit osobní 
rekord a to dokonce i v sumcovi.

Prozradíme, že v 68 jsou moučky z krabů, raků a krevet, ale dále 
se neptejte, co v něm je, prostě mu důvěřuje! Jak říká Jirka „Sco-
pex“ Majer: „Karle já se znovu zamiloval“. Ne však do ženský, ale 
do boilies 68!

2062781 Ready boilie 68 - 15 mm, 1 kg 399,- Kč

2062064 Ready boilie 68 - 18 mm, 1 kg 399,- Kč

2062071 Ready boilie 68 - 21 mm, 1 kg 399,- Kč

2062088 Ready boilie 68 - 24 mm, 1 kg 399,- Kč

2063900 Ready boilie 68 - 30 mm, 1 kg 399,- Kč

2064099 Ready boilie 68 - 18 mm, 250g 139,- Kč

2064105 Ready boilie 68 - 21 mm, 250g 139,- Kč

2064112 Ready boilie 68 - 18 mm, 3kg 1 190,- Kč

2064129 Ready boilie 68 - 21 mm, 3kg 1 190,- Kč

2064136 Ready boilie 68 - 24 mm, 3kg 1 190,- Kč

2064198 Boilie mix 68 - 5 kg 1379,- Kč

2062958 Boilie mix 68 - 2 kg 570,- Kč

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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Karel Nikl
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2035861 Ready boilie Gigantika - 18 mm, 250 g 159,- Kč

2032662 Ready boilie Gigantika - 18 mm, 900 g 460,- Kč

2034833 Ready boilie Gigantika - 18 mm, 2,70 kg 1 315,- Kč

2035878 Ready boilie Gigantika - 21 mm, 250 g 159,- Kč

2032679 Ready boilie Gigantika - 21 mm, 900 g 460,- Kč

2034840 Ready boilie Gigantika - 21 mm, 2,70 kg 1 315,- Kč

2032686 Ready boilie Gigantika - 24 mm, 900 g 460,- Kč

2034857 Ready boilie Gigantika - 24 mm, 2,70 kg 1 315,- Kč

2063894 Ready boilie Gigantika - 30 mm, 900 g 460,- Kč

2034871 Boilie mix Gigantika - 1,80 kg 869,- Kč

2034150 Boilie mix Gigantika - 5 kg

GIGANTICA
Základní mix je opravdovým klenotem. Obsahuje velký podíl roz-
ličných rybích mouček a dalších produktů pro co nejkomplexněj-
ší aminokyselinový profil. V Gigantice je více než dva roky tvrdé 
práce a tisíce hodin strávených u vody. Naladili jsme ji tak, aby 
byla účinná po celý rok, a to i v opravdu chladné vodě!

Velká část těchto produktů je navíc enzymaticky upravena pro ma-
ximální atraktivitu a také co nejlepší stravitelnost. Dále je boilies 
doplněno tekutými ingrediencemi obsahujícími mnoho volných 
aminokyselin a dalších nutričně hodnotných látek. Co se týká po-
užitých esencí, jedná se o kombinaci tří super esencí té nejvyšší 
kvality, z nichž jedna je vyráběna exkluzivně pro naši firmu. Díky 
tomu sestává signál tohoto boilies zcela jedinečným a naprosto 
neokoukaným pro kapry. Gigantica je naší opravdovou chloubou. 
Odladili jsme opravdu každý mililitr a gram. 
V Gigantice je více než dva roky tvrdé práce a tisíce hodin stráve-
ných u vody. Naladili jsme ji tak, aby byla účinná po celý rok, a to
 i v opravdu chladné vodě. Má prsty ve vítězství World Carp Classic 
2016 a na svém kontě obrovské množství zážitků a emocí. Proto 
právem Gigantica!

Je čas, zažít něco většího!

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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2060114 Ready boilie Devill Krill - 15 mm, 1kg 399,- Kč

2075849 Ready boilie Devill Krill - 18 mm, 250 g 139,- Kč

2077119 Ready boilie Devill Krill - 18 mm, 1 kg 399,- Kč

2075832 Ready boilie Devill Krill - 18 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2077126 Ready boilie Devill Krill - 21 mm, 1 kg 399,- Kč

2075818 Ready boilie Devill Krill - 21 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2075825 Ready boilie Devill Krill - 21 mm, 250 g 139,- Kč

2077133 Ready boilie Devill Krill - 24 mm, 1 kg 399,- Kč

2075788 Ready boilie Devill Krill - 24 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2063863 Ready boilie Devill Krill - 30 mm, 1 kg 399,- Kč

2076020 Boilie mix Devill Krill - 5 kg 1159,- kč

2076013 Boilie mix Devill Krill - 2 kg 569,- Kč

DEVILL KRILL
Pikantní delikatesa, která navazuje na veleúspěšnou řadu našich 
krillových produktů. S vývojem a testováním tohoto produktu 
jsme si dali na čas, ale čekání stálo zato.  Vyzkoušejte náš ďá-
belský chytač kaprů v chladné vodě a skvěle si zachytáte. Na-
saďte Devill Krill v létě a nevyspíte se...

Původním záměrem bylo vytvořit boilies, které by bylo vysloveným 
speciálem pro lov ve studené vodě. Řada druhů boilies z naší na-
bídky pravidelně chytá kapry, i když teplota vody spadne k minimu. 
Teprve Devill Krill je však naší vyloženou specialitou pro chytání v 
chladné vodě.
Při našich rozsáhlých terénních testech se jednoznačně potvrdilo, 
že Devill Krill se při poklesu teploty vody pod 12°C stává naprostým 
favoritem. Díky svému unikátnímu složení dokáže Devill Krill aktiv-
ně pracovat i v té nejstudenější vodě. Jsme si naprosto jisti, že v 
chladných podmínkách nemá Devill Krill konkurenci!

Upozornění!
Při používání produktů řady Devill Krill – především dipů a boosteru 
dbejte na to, aby se Vám kapalina nedostala do očí! Ochutnávejte 
velmi opatrně!

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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Ruda Soukup
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Zdeněk Macek
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KILL KRILL
Stále nedostižný, stále stejně skvělý! Již před 8 roky jsem vě-
děl, že Kill Krill bude mimořádně úspěšný, ale nikdy jsem netušil, 
kolik velkých kaprů bude mít tenhle zabiják nakonec na svém 
kontě. Jedná se o jedinečnou nástrahu z naší produkce, o které 
již teď vím, že ji nikdy nevyřadím ze sortimentu...
Boilies Kill Krill je složeno z 23 pečlivě vybraných složek – nízkotep-
lotních rybích mouček, hodnotných mléčných proteinů a několika 
druhů vybraných ptačích zobů poskládaných tak, aby byla v opti-
málním poměru zajištěna vysoká výživná hodnota a snadná stravi-
telnost. Jak již název napovídá, výjimečnost a zcela přírodní atrak-
tivitu Kill Krillu zajišťují krillové produkty. Hotové boilies obsahuje 
velké množství exkluzivní krillové moučky, 100% čistou krillovou 
tekutou potravu, mořské extrakty a vyladěnou kombinaci esencí, 
které společně zaručují jedinečnou chuť a vůni hotového boilies. 
Kill Krill Atrakt je ideální variantou pro rybáře, kteří nemají pro lov 
příliš mnoho času a chtějí si aktivně zachytat i na krátkodobých 
vycházkách. Díky použití většího množství rozpustných složek 
a vyššího dávkování tekutých přísad je tato varianta jako stvořená 
pro zimní rybaření, rybářské závody či situace, kdy kapři takřka žád-
nou potravu nepřijímají.

2060121 Ready boilie Kill Krill - 15 mm, 1 kg 399,- Kč

2008117 Ready boilie Kill Krill - 18 mm, 250 g 139,- Kč

2093584 Ready boilie Kill Krill - 18 mm, 1 kg 399,- Kč

2093683 Ready boilie Kill Krill - 18 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2078598 Ready Boilie Kill Krill - 21 mm, 250 g 139,- Kč

2093607 Ready boilie Kill Krill - 21 mm, 1 kg 399,- Kč

2093706 Ready boilie Kill Krill - 21 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2093614 Ready boilie Kill Krill - 24 mm, 1 kg 399,- Kč

2093713 Ready boilie Kill Krill - 24 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2060121 Ready boilie Kill Krill - 15 mm, 1 kg 399,- Kč

2063870 Ready boilie Kill Krill - 30 mm, 1 kg 399,- Kč

2094826 Ready boilie Kill Krill Attrakt - 18 mm, 1 kg 399,- Kč

2095038 Ready boilie Kill Krill Attrakt - 18 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2094833 Ready boilie Kill Krill Attrakt - 21 mm, 1 kg 399,- Kč

2095045 Ready boilie Kill Krill Attrakt - 21 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2094840 Ready boilie Kill Krill Attrakt - 24 mm, 1 kg 399,- Kč

2095052 Ready boilie Kill Krill Attrakt - 24 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2060145 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 15 mm, 1 kg 399,- Kč

2064204 Boilie mix Kill Krill - 5 kg 1159,- Kč

2093836 Boilie mix Kill Krill - 2 kg 570,- Kč

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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2060138 Ready boilie KrillBerry - 15 mm, 1 kg 399,- Kč

2087804 Ready boilie KrillBerry - 18 mm, 250 g 139,- Kč

2099333 Ready boilie KrillBerry - 18 mm, 1 kg 399,- Kč

2099340 Ready boilie KrillBerry - 18 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2078529 Ready Boilie KrillBerry - 21 mm, 250 g 139,- Kč

2099364 Ready boilie KrillBerry - 21 mm, 1 kg 399,- Kč

2099371 Ready boilie KrillBerry - 21 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2099388 Ready boilie KrillBerry - 24 mm, 1 kg 399,- Kč

2099401 Ready boilie KrillBerry - 24 mm, 3 kg 1 190,- Kč

2064211 Boilie mix KrillBerry - 5 kg 1159,- Kč

2087156 Boilie mix KrillBerry - 2 kg 570,- Kč

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)

Již je tomu více než 7 let, kdy jsme poprvé do nabídky zařadili rodi-
nu produktů KrillBerry. Více než tři roky jsem společně s nejužším 
týmem ladil jednotlivé sladké komponenty, piloval základový mix 
a dnes je KrillBerry pro mnoho z rybářů jistotou, která často nemá 
konkurenci.

Při sestavování tohoto boilies jsem nechtěl jít cestou klasických pří-
chutí, které jsou u kaprů velmi známé a jejichž účinnost není dle mých 
zkušeností až tak výjimečná. Proto jsem usilovně sháněl nejrůznější 
vzorky přírodních koncentrátů, sladkých esencí a ovocných chuťových 
stimulátorů. Zkrátka něco úplně nového! Dnes už jsem si jistý, že se 
naše snaha vyplatila. Podařilo se nám zkombinovat několik prvotříd-
ních ovocných atraktorů výrazných lesních plodů, které vykazují oprav-
du nadstandardní účinnost. I když jsme tyto tekuté složky zkoušeli v 
různých mixech, naprosto nejvražednějších výsledků jsme dosáhli po 
zkombinování s decentně upraveným a doslazeným krill-mixem, který 
se tak stal základem tohoto nového ovocného zabijáka.
Tip: obzvláště na revírech, kde je klasické rybí a masové boilies pou-
žíváno ve velké míře, bude KrillBerry jasným favoritem! Díky vyšší tě-
kavosti použitých atraktorů je KrillBerry také naprosto ideální pro lov v 
chladné vodě nebo přímo pro zimní lov.

KRILL BERRY
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Vladimír Jeník
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Miloš Švihorík
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2035922 Ready boilie Scopex & Squid - 18 mm, 250g 109,- Kč

2034680 Ready boilie Scopex & Squid - 18 mm, 1 kg 299,- Kč

2035120 Ready boilie Scopex & Squid - 18 mm, 3 kg 859,- Kč

2035939 Ready boilie Scopex & Squid - 21 mm, 250 g 109,- Kč

2034697 Ready boilie Scopex & Squid - 21 mm, 1 kg 299,- Kč

2035137 Ready boilie Scopex & Squid - 21 mm, 3 kg 859,- Kč

2034703 Ready boilie Scopex & Squid - 24 mm, 1 kg 299,- Kč

2035144 Ready boilie Scopex & Squid - 24 mm, 3 kg 859,- Kč

2060503 Ready boilie Scopex & Squid  - 15 mm, 1 kg 299,- Kč

2064167 Boilie mix Scopex & Squid - 5 kg 990,- Kč

2035090 Boilie mix Scopex & Squid - 2 kg 420,- Kč

Toto boilies jsme poprvé přivedli na světlo světa před více jak 
deseti lety. Jednalo se o opravdovou stálici v naší nabídce, za-
loženou na mixu z rybích mouček, která chytala kapry naprosto 
spolehlivě a za všech okolností.

Postupem doby jsme si ale mysleli, že se jedná již o zastaralý kon-
cept a z nabídky jsme jej vyřadili. Po několik let jsme ale měli na 
toto boilies mnoho dotazů a pro mnoho rybářů jsme jej na zakáz-
ku vyráběli. Rozhodli jsme se tedy tento koncept znovu oživit. Bě-
hem testování tato „stará klasika“ ukázala, že kapry chytá naprosto 
úžasně a bylo rozhodnuto, že legendární kombinace Scopex/Oli-
heň se vrací! Pokud nastane situace, kdy ostatní věci nefungují, jak 
mají, Scopex-Squid dokáže překvapit!

SCOPEX & SQUID
HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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2008018 Ready Boilie 3XL - 18 mm, 250 g 159,- Kč

2000923 Ready boilie 3XL - 18 mm, 1 kg 460,- Kč

2000947 Ready boilie 3XL - 18 mm, 3 kg 1 315,- Kč

2078604 Ready Boilie 3XL - 21 mm, 250 g 159,- Kč

2010922 Ready boilie 3XL - 21 mm, 1 kg 460,- Kč

2012940 Ready boilie 3XL - 21 mm, 3 kg 1 315,- Kč

2007707 Ready boilie 3XL - 24 mm, 1 kg 460,- Kč

2007691 Ready boilie 3XL - 24 mm, 3 kg 1 315,- Kč

2064143 Boilie mix 3XL - 5 kg 1379,- Kč

2021102 Boilie mix 3XL - 2 kg 650,- Kč

3XL
Ani po tolika letech v naší nabídce 3XL nestárne a stále dokazu-
je, že tradice a kvalita má na poli kaprových návnad své místo. 
3XL je v nabídce již přes 11 let a to mluví za své - kapři jej zbož-
ňují a zkušení kapraři po tomto boilies s jistou sáhnou i v těch 
nejobtížnějších situacích.

Naprosto legendární jistota mnoha předních rybářů! Boilies 3XL je 
konstruováno tak, aby dokázalo nachytat kapry v jakékoliv možné 
situaci. 3XL je díky dokonalému uvolňování atraktorů skvělé pro 
chytání v krátkém časovém úseku, ale též jistotou mnoha závodní-
ků nebo feedrařů. Jedná se o opravdu brilantní univerzální boilies, 
které má na svém kontě řadu neuvěřitelných úspěchů a který čeká 
ještě dlouhá budoucnost.

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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Ondrej Jánoška
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Tomáš Čermák
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2060107 Ready boilie Extasy - 15 mm, 1kg (Extáze) 420,- Kč

2039807 Ready boilie Extasy - 18 mm, 250 g (Extáze) 149,- Kč

2071117 Ready boilie Extasy - 18 mm, 1 kg (Extáze) 420,- Kč

2040087 Ready boilie Extasy - 18 mm, 3 kg (Extáze) 1 199,- Kč

2039814 Ready boilie Extasy - 21 mm, 250 g (Extáze) 149,- Kč

2071124 Ready boilie Extasy - 21 mm, 1 kg (Extáze) 420,- Kč

2040094 Ready boilie Extasy - 21 mm, 3 kg (Extáze) 1 199,- Kč

2071728 Ready boilie Extasy - 24 mm, 1 kg (Extáze) 420,- Kč

2040117 Ready boilie Extasy - 24 mm, 3 kg (Extáze) 1 199,- Kč

2063887 Ready boilie Extasy - 30 mm, 1 kg (Extáze) 420,- Kč

2064174 Boilie mix Extasy - 5 kg (Extáze) 1379,- Kč

2039920 Boilie mix Extasy - 2 kg (Extáze) 650,- Kč

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)

EXTASY
Finální koncept boilies Extasy (Extáze) spatřil světlo světa na 
jaře roku 2014. U zrodu základní receptury stál Honza „Carp-
killer“ Hubka. Naší společnou vizí bylo vytvořit nástrahu, která 
bude nejselektivnější z celého našeho sortimentu. O tom, že 
se nám to povedlo nemůže být pochyb. Svědčí o tom nespočet 
opravdu velkých kaprů, kteří na něj byli během testování uloveni.

Mix boilies Extasy je založen na rybích moučkách, ze kterých nej-
větší podíl tvoří moučka LT94 a olihňové produkty. Extasy též obsa-
huje ingredience, které máme z dlouhodobých zkušeností ověřeny 
jako selektivní. Základní mix jsme k dokonalosti vyladili směsí olih-
ňových esencí, esenciálních olejů a samozřejmě velkou dávkou te-
kutých potrav bohatých na volné aminokyseliny. Tento druh boilies 
postupem času uvolňuje na svůj povrch cukry a soli (přirozená re-
akce), které vytváří na povrchu boilies bílou vrstvu. Nejedná se však 
o plíseň a nic nemění na funkčnosti nebo atraktivitě boilies. Po vho-
zení boilies do vody tato bílá vrstva během krátké doby zmizí. Ať už 
rybaříte kdekoliv, pokud chcete lovit ty největší kapry, zvolte Extasy!

Není koule jako koule!
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2035717 Ready boilie MGS - 18 mm, 250 g 139,- Kč

2035793 Ready boilie MGS - 18 mm, 3 kg 1015,- Kč

2036202 Ready boilie MGS - 21 mm, 250 g 139,- Kč

2036714 Ready boilie MGS - 21 mm, 3 kg 1015,- Kč

2036721 Ready boilie MGS - 24 mm, 3 kg 1015,- Kč

2037339 Ready boilie MGS - 18 mm, 1 kg 360,- Kč

2037346 Ready boilie MGS - 21 mm, 1 kg 360,- Kč

2037353 Ready boilie MGS - 24 mm, 1 kg 360,- Kč

2050133 Ready boilie MGS - 15 mm, 1 kg 360,- Kč

2064181 Boilie mix MGS - 5 kg 1379,- Kč

2050102 Boilie mix MGS - 2 kg 650,- Kč

MGS
Název boilies MGS je zkratkou původního názvu Magnus. Boilies 
je postaveno na základě jakostních rybích mouček a pečlivě vy-
braných druhů přírodních koření, o kterém z dlouhodobých zku-
šeností víme, že na něj ryby velmi dobře reagují.
Boilies je určeno spíše na rychlé chytání a zároveň jsme se snažili 
i o to, aby neselektovalo ryby a chytal spolehlivě kapry všech veli-
kostí. Pro maximální účinnost jsme na boilies aplikovali speciální 
rozpustnou povrchovou vrstvu, která se postupně rozpouští až ně-
kolik hodin a vytváří kolem nástrahy vysokou atraktivitu. Po roz-
puštění povrchové mikrovrstvy zůstává boilies dostatečně tvrdý po 
dobu 48hod a více. Přesto, že samotné boilies se nerozpouští, i tak 
je velmi atraktivní 
a láká ryby. I když jsme toto boilies záměrně cílili na rychlé chytání, 
tak na něho bylo uloveno hned několik velkých kaprů a můžeme se 
i pyšnit novým slovenským rekordem kapra s váhou 30,7kg ze sva-
zové vody. Jsme přesvědčení o tom, že když si vezmete MGS, bu-
dete s ním úspěšně lovit na soukromých revírech, na závodech, ale 
máte s ním šanci i na velké trofejní kapry.

HOTOVÉ BOILIES (READY BOILIES)
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Miky Houdek
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„Môžeme zodpovedne 
povedať, že štvtý den 
na IBCC 2018 bol náš 
najťažší rybársky deň 

v živote. 
Úlovkový výsledok síce 

nič moc aj keď sme 
konečne chytili rybu cez 

18kg, ale čo sa práce, 
nasadenia, výdrže 

a adrenalínu to bolo fakt 
husté a večer sme za-
spávali skoro už aj po-

stojačky. Ani noc nebola 
iná, akurát rybársky to 
už bolo o čosi lepšie...“

MILOŠ ŠVIHORÍK
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Při doplňování našeho sortimentu boilies jsme vyslyšeli i proseb zákaz-
níků, kteří rádi používají velké množství návnad. Vyvinuli jsme ekono-
micky výhodné boilies, které je jako stvořené jak pro předkrmování, tak 
pro situace, kdy chcete ryby za každou cenu udržet na lovném místě 
velkým množstvím boilies.

Nabízíme dvě základní varianty boilies Massive Feed – verzi Fish meal, kde 
jsou základem tříděné rybí moučky a Bird Food, kde hrají prim vybrané pta-
čí zoby. Boilies je následně dochuceno vybranými a osvědčenými aromaty 
z naší produkce. Pokud rádi používáte více krmení, určitě zvolte Massive 
Feed. Řada členů mého teamu i další výborní rybáři jej používají pro před-
krmování svých míst při smíchání např. s Kill Krillem, Extasy a podobně. 
Výborných výsledků dosáhnete po zalití boilies např. krillovým liquidem 
nebo některým z našich boosterů.

Ekonomicky výhodné boilies
Je jako stvořené jak pro předkrmování, tak pro situace, kdy chcete ryby za 
každou cenu udržet na lovném místě velkým množstvím boilies.

Pokud rádi lovíte za pomoci velkých, krmných kampaní, zároveň nechce 
zruinovat svoji peněženku, je tu pro Vás Economic boilies. Dlouho jsme 
si lámali hlavu a zvažovali suroviny s tím, že bychom rádi vytvořili boilies, 
které bude pro ryby atraktivní, lehce stravitelné a cenově dostupné. To se 
nám zhruba po ročním testování povedlo a Vy si nyní můžete vybrat ze 3 
variant, které se u vody nejlépe osvědčily.

MASSIVE FEED BOILIES

ECONOMIC FEED BOILIES

HOTOVÉ, KRMNÉ BOILIES (MASSIVE FEED READY)

HOTOVÉ, KRMNÉ BOILIES (ECONOMIC FEED READY)

2036738 Massive Feed Bird - Strawberry, 5kg 799,- Kč

2036745 Massive Feed Bird - Pineapple, 5kg 799,- Kč

2076174 Massive Feed Fish Meal - Squid & Octopus, 5kg 799,- Kč

2036882 Massive Feed Fish Meal - Chilli Spice, 5kg 799,- Kč

2062859 Economic Feed Boilie - Crab 1 kg 100,- Kč

2062866 Economic Feed Boilie - Crab 5 kg 490,- Kč

2062873 Economic Feed Boilie - Chilli-Spice 1 kg 100,- Kč

2062880 Economic Feed Boilie - Chilli-Spice 5 kg 490,- Kč

2062842 Economic Feed Boilie - Strawberry 1 kg 100,- Kč

2062835 Economic Feed Boilie - Strawberry 5 kg 490,- Kč

Economic Feed boilies - „kilo za kilo“!
Boilies nám dal při vývoji dost zabrat, 
ale výsledek je perfektní - snížili jsme 
cenu na maximální možnou mez, ale 
zároveň se nám podařilo postavit 
boilies, z kvalitních surovin!

KAREL NIKL
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PLOVOUCÍ BOILIES (POP-UPS)
Musíme přiznat, že s výrobou 
opravdu dobrého plovoucího 
boilies jsme se natrápili. Vy-
zkoušeli jsme desítky různých 
kombinací a měsíce testovali 
nejrůznější verze nového plo-
voucího mixu a způsobu jeho 
ideálního zpracování. Nyní 
vám díky dlouhotrvající sna-
ze můžeme představit řadu 
šetrně konzervovaného plo-
voucího boilies, ve kterém na-
leznete favorita pro jakoukoliv 
situaci. Základ boilies tvoří 
náš originální pop-up mix, díky 
kterému boilies skvěle uvol-
ňuje atraktory po dlouhý čas, 
a navíc má skvělé plovoucí 
vlastnosti! Nabízíme v mnoha 
variantách, příchutích a prů-
měrech.
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POP-UPS
PLOVOUCÍ BOILIES

Oblíbené plovoucí nástrahy vhodné pro samostatné nastražení nebo pro 
nastražení v kombinaci s jinými potápivými nástrahami. Jsou vyrobeny 
z našeho originálního pop-up mixu a doplněny o prvotřídní atraktory!

2064273 Plovoucí boilies 3XL - oranžová 20 g / 10 mm 159,- Kč

2087545 Plovoucí boilies 3XL - oranžová 50 g / 14 mm 149,- Kč

2087538 Plovoucí boilies 3XL - oranžová 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064341 Plovoucí boilies 68 - 20 g / 10 mm 159,- Kč

2063061 Plovoucí boilies 68 - 50 g / 14 mm 149,- Kč

2063078 Plovoucí boilies 68 - 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064334 Plovoucí boilies Candy Sweet pop-up - 20 g / 10 mm 159,- Kč

2062767 Plovoucí boilies Candy Sweet pop-up - 50 g / 14 mm 149,- Kč

2062774 Plovoucí boilies Candy Sweet pop-up - 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064365 Plovoucí boilies Devill Krill - žlutá 20 g / 10 mm 159,- Kč

2075979 Plovoucí boilies Devill Krill - žlutá 50 g / 14 mm 149,- Kč

2075986 Plovoucí boilies Devill Krill - žlutá 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064310 Plovoucí boilies Extasy - růžová 20 g / 10 mm (Extáze) 159,- Kč

2039975 Plovoucí boilies Extasy - růžová 50 g / 14 mm (Extáze) 149,- Kč

2039982 Plovoucí boilies Extasy - růžová 50 g / 18 mm (Extáze) 149,- Kč

2064280 Plovoucí boilies Gigantika - tmavě červená 20 g / 10 mm 159,- Kč

2032709 Plovoucí boilies Gigantika - tmavě červená 50 g / 14 mm 149,- Kč

2032716 Plovoucí boilies Gigantika - tmavě červená 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064396 Plovoucí boilies Kill Krill - oranžová 20 g / 10 mm 159,- Kč

2087675 Plovoucí boilies Kill Krill - oranžová 50 g / 14 mm 149,- Kč

2087668 Plovoucí boilies Kill Krill - oranžová 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064358 Plovoucí boilies KrillBerry - bordo 20 g / 10 mm 159,- Kč

2087378 Plovoucí boilies KrillBerry - bordo 50 g / 14 mm 149,- Kč

2087361 Plovoucí boilies KrillBerry - bordo 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064303 Plovoucí boilies MGS - 20 g / 10 mm 159,- Kč

2037667 Plovoucí boilies MGS - 50 g / 14 mm 149,- Kč

2037674 Plovoucí boilies MGS - 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064327 Plovoucí boilies Pepper pop-up - 20 g / 10 mm 159,- Kč

2062736 Plovoucí boilies Pepper pop-up - 50 g / 14 mm 149,- Kč

2062743 Plovoucí boilies Pepper pop-up - 50 g / 18 mm 149,- Kč

2064389 Plovoucí boilies Pineapple Dream - žlutá 20 g / 10 mm (Ananasový sen) 159,- Kč

2088610 Plovoucí boilies Pineapple Dream - žlutá 50 g / 14 mm (Ananasový sen) 149,- Kč

2088627 Plovoucí boilies Pineapple Dream - žlutá 50 g / 18 mm (Ananasový sen) 149,- Kč

2064372 Plovoucí boilies Ripe Banana - žlutá 20 g / 10 mm (Zralý banán) 159,- Kč

2086753 Plovoucí boilies Ripe Banana - žlutá 50 g / 14 mm (Zralý banán) 149,- Kč

2086760 Plovoucí boilies Ripe Banana - žlutá 50 g / 18 mm (Zralý banán) 149,- Kč

2064297 Plovoucí boilies Scopex & Squid - světle růžová 20 g / 10 mm 159,- Kč

2035168 Plovoucí boilies Scopex & Squid - světle růžová 50 g / 14 mm 149,- Kč

2035175 Plovoucí boilies Scopex & Squid - světle růžová 50 g / 18 mm 149,- Kč

V poslednej dobe sa mi osvedčila jedna finta, hlavne na silne prechytávaných 
revíroch. Vezmem pop-up dvoch rôznych príchutí a farieb s rovnakým priemerom, 
guličky rozkrojím na polovicu, dve rozdielne polky dám dohromady a napichnem na 
vlasový príves zasa ako ucelenú guličku. Okamžite tým docielim úplne novu „neokuka-
nú“ nástrahu, ktorá vždy zaujme aspoň nejakú tú rybku.

MILOŠ ŠVIHORÍK
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SMOKERS POP-UP

FLUO POP-UP

PLOVOUCÍ BOILIES

PLOVOUCÍ BOILIES

Oblíbené plovoucí nástrahy vhodné pro samostatné nastražení nebo pro 
nastražení v kombinaci s jinými potápivými nástrahami.Jsou vyrobeny 
z našeho originálního pop-up mixu a doplněny o prvotřídní atraktory!

Skvělé plovoucí boilies ve 4 extra výrazných fluo barvách – žluté, oranžové, 
bílé a fialové. Toto boilies není nijak ochuceno, ale určeno pro další nadi-
pování dle vlastního uvážení. Boilies můžete efektivně dipovat v dipech či 
přímo v čistých esencích nebo esenciálních olejích.

2035212 Plovoucí boilies Gigantika Smokers - černá 50 g / 14 mm 169,- Kč

2035205 Plovoucí boilies Gigantika Smokers - černá 50 g / 18 mm 169,- Kč

2063092 Carp Bonbons Pop Up - 3XL - oranžová 80 g/12 mm 220,- Kč

2064440 Carp Bonbons Pop Up - Kill Krill - oranžová 80 g/12 mm 220,- Kč

2064457 Carp Bonbons Pop Up - KrillBerry - bordo 80 g/12 mm 220,- Kč

2064464 Carp Bonbons Pop Up - Pineapple & Butyric - žlutá 80 g/12 mm (Ananas) 220,- Kč

2064471 Carp Bonbons Pop Up - Scopex & Squid - růžová 80 g/12 mm 220,- Kč

2080963 Fluoro Pop-up Bílá 10 mm - 20 g 149,- Kč

2080819 Fluoro Pop-up Bílá 14 mm - 50 g 139,- Kč

2096943 Fluoro Pop-up Bílá 18 mm - 50 g 139,- Kč

2098107 Fluoro Pop-up Fialová 10 mm - 20 g 149,- Kč

2080826 Fluoro Pop-up Fialová 14 mm - 50 g 139,- Kč

2096967 Fluoro Pop-up Fialová 18 mm - 50 g 139,- Kč

2080956 Fluoro Pop-up Oranžová 10 mm - 20 g 149,- Kč

2080833 Fluoro Pop-up Oranžová 14 mm - 50 g 139,- Kč

2096875 Fluoro Pop-up Oranžová 18 mm - 50 g 139,- Kč

2080970 Fluoro Pop-up Žlutá 10 mm - 20 g 149,- Kč

2080857 Fluoro Pop-up Žlutá 14 mm - 50 g 139,- Kč

2096929 Fluoro Pop-up Žlutá 18 mm - 50 g 139,- Kč

CARP BONBONS
PLOVOUCÍ BOILIES

Nepřekonatelně atraktivní bonbony s výraznými fluo barvami pro lov samo-
statně nebo v kombinaci s jinými nástrahami. Kapří bonbony jsou již pře-
dem nadipovány v atraktivním roztoku esencí, sladidel a dalších aditiv pro 
co nejrychlejší účinnost! Jsou vyrobeny z mixu, který lze perfektně ochutit 
a který následně výborně uvolňuje atraktory po velmi dlouhou dobu.
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NÁSTRAHY POD HÁČEK
Pro všechny situace, kdy 
chcete vaši nástrahu odlišit 
nebo zkrátka použít nějakou 
speciální, je tu naše nabídka 
vyladěných nástrah pod há-
ček. Ať se jedná o Criticals, 
boilies v dipu, Attract Hookers, 
Puffy, Rohlíkové boilies, nebo 
obalovací pasty, u všech typů 
jsme použili naše originální 
základové mixy a mnohem 
vyšší dávku tekutých i syp-
kých atraktorů. Výsledkem 
jsou prvotřídní nástrahy pod 
háček, na které se můžete 
spolehnout kdykoliv 
a kdekoliv.
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CRITICALS
NEUTRÁLNĚ VYVÁŽENÉ BOILIES

Dlouho jsme řešili s týmem to, co zásadně ovlivňuje rozdíl mezi úspěšnou 
výpravou, nebo neúspěšnou i přes to, že jsme si byli jisti, že jsme udělali 
vše správně. Došli jsme až k drobným rozdílům v prezentaci, k odlehčo-
vání nástrah a spustili vývoj kriticky vyvážených nástrah. Prezentace „na 
panáčka“ může být někdy neúspěšná pro její „okoukanost“, i když mecha-
nicky funguje s návazcem bezchybně a proto jsme se posunuli k vývoji 
kriticky vyvážených nástrah. Jejich vývoj trval dlouho, ale jejich účinnost 
byla opravdu až neuvěřitelná! Jedná se o produkt, který nám dopomohl ke 
všem závodním úspěchům roku 2016, kterých nebylo málo a stejně tak 
k mnoha, obrovským rybám. Lehce se vznášejí nad háčkem, tím negují 
hmotnost háčku a jsou při správné prezentaci nejblíže „chování“ volných 
návnad. Opravdu neuvěřitelně účinná past na opatrné ryby! 

2035243 Criticals boilie 3XL 18 mm 150 g 239,- Kč

2035250 Criticals boilie 3XL 21 mm 150 g 239,- Kč

2035267 Criticals boilie 3XL 24 mm 150 g 239,- Kč

2062323 Criticals boilie 68 18 mm 150 g 239,- Kč

2062330 Criticals boilie 68 21 mm 150 g 239,- Kč

2062347 Criticals boilie 68 24 mm 150 g 239,- Kč

2035274 Criticals boilie Devill Krill 18 mm 150 g 199,- Kč

2035281 Criticals boilie Devill Krill 21 mm 150 g 199,- Kč

2035298 Criticals boilie Devill Krill 24 mm 150 g 199,- Kč

2037087 Criticals boilie Extasy 18 mm 150 g 239,- Kč

2037094 Criticals boilie Extasy 21 mm 150 g 239,- Kč

2037100 Criticals boilie Extasy 24 mm 150 g 239,- Kč

2035335 Criticals boilie Gigantika 18 mm 150 g 239,- Kč

2035359 Criticals boilie Gigantika 24 mm 150 g 239,- Kč

2035304 Criticals boilie Kill Krill 18 mm 150 g 199,- Kč

2035311 Criticals boilie Kill Krill 21 mm 150 g 199,- Kč

2035328 Criticals boilie Kill Krill 24 mm 150 g 199,- Kč

2062712 Criticals boilie KrillBerry 18 mm 150 g 199,- Kč

2062705 Criticals boilie KrillBerry 21 mm 150 g 199,- Kč

2062699 Criticals boilie KrillBerry 24 mm 150 g 199,- Kč

2038954 Criticals boilie MGS 18 mm 150 g 239,- Kč

2033829 Criticals boilie MGS 21 mm 150 g 239,- Kč

2033836 Criticals boilie MGS 24 mm 150 g 239,- Kč

2035366 Criticals boilie Scopex & Squid 18 mm 150 g 199,- Kč

2035373 Criticals boilie Scopex & Squid 21 mm 150 g 199,- Kč

2035380 Criticals boilie Scopex & Squid 24 mm 150 g 199,- Kč
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BOILIES V DIPU
HOTOVÉ BOILIES V DIPU

Silně nadipované a atraktivní boilies pro okamžité použití. Vyslyšeli jsme 
přání našich zákazníků a nově do nabídky zařazujeme dipované boilies. 
Sebrali jsme naše osvědčené druhy boilies, ke každému vyvinuli patřiční 
dip, a tak vznikla ideální volba pro ty rybáře, kteří chodí k vodě na krátké 
vycházky a chtějí velice atraktivní nástrahu, aby docílili rychlého záběru.

2060077 Boilies v dipu 3XL - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2062897 Boilies v dipu 68 - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2060046 Boilies v dipu Devill Krill - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2060060 Boilies v dipu Extasy - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2060091 Boilies v dipu Gigantica - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2060039 Boilies v dipu Kill Krill - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2060053 Boilies v dipu KrillBerry - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

2060084 Boilies v dipu Scopex&Squid - 18+20 mm, 250 g 179,- Kč

Vlastimil Jakoubek
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ATTRACT HOOKERS
NÁSTRAHY POD HÁČEK

Rychle rozpustné a velmi atraktivní nástrahy válečkovitého tvaru jsou per-
fektní pro všechny rychlé rybářské akce nebo závody! Do Attract hookers 
přidáváme dvojitou dávku atraktorů pro maximální účinnost.

2074262 Attract Hookers 3XL 14 mm - 150 g 149,- Kč

2074286 Attract Hookers 3XL 18 mm - 150 g 149,- Kč

2062804 Attract Hookers 68 14 mm - 150 g 149,- Kč

2062811 Attract Hookers 68 18 mm - 150 g 149,- Kč

2074231 Attract Hookers Devill Krill 14 mm - 150 g 149,- Kč

2074255 Attract Hookers Devill Krill 18 mm - 150 g 149,- Kč

2039883 Attract Hookers Extasy 14 mm - 150 g (Extáze) 149,- Kč

2039890 Attract Hookers Extasy 18 mm - 150 g (Extáze) 149,- Kč

2035007 Attract Hookers Gigantika 14 mm - 150 g 149,- Kč

2035014 Attract Hookers Gigantika 18 mm - 150 g 149,- Kč

2074200 Attract Hookers Kill Krill 14 mm - 150 g 149,- Kč

2074224 Attract Hookers Kill Krill 18 mm - 150 g 149,- Kč

2074170 Attract Hookers KrillBerry 14 mm - 150 g 149,- Kč

2074194 Attract Hookers KrillBerry 18 mm - 150 g 149,- Kč

2036165 Attract Hookers Scopex & Squid 14 mm - 150 g 149,- Kč

2036172 Attract Hookers Scopex & Squid 18 mm - 150 g 149,- Kč

ROHLÍKOVÉ BOILIES
NÁSTRAHY POD HÁČEK

V dnešní době mají klasické nástrahy mezi lovci kaprů své nezastupitelné 
místo. Jednodenní lov menších kaprů je skvělou zábavou a pokud patříte 
mezi rybáře, kteří rádi používají tradiční metody rybolovu, právě pro vás je 
určeno naše rohlíkové boilies. Velmi atraktivní nástraha napuštěná účinný-
mi posilovači. Tato extrudovaná lahůdka je určená k nastražení přímo na 
háček. Každé balení obsahuje 40g vysoce atraktivních extrudovaných ná-
strah ve velikosti 10mm, přičemž cca 10% z balení zabírají drobnější 6mm 
nástrahy.

2045713 Rohlíkové boilies - 3XL 40 g 79,- Kč

2075955 Rohlíkové boilies - Devill Krill 40 g 79,- Kč

2045300 Rohlíkové boilies - Jahoda 40 g 79,- Kč

2087316 Rohlíkové boilies - Kill Krill 40 g 79,- Kč

2087323 Rohlíkové boilies - KrillBerry 40 g 79,- Kč

2045102 Rohlíkové boilies - Med 40 g 79,- Kč

2063818 Rohlíkové boilies - Česnek 40 g 79,- Kč

Když mi kluci z týmu poprvé říkali, ať zkusíme udělat vyvážené nástrahy byl jsem 
trochu skeptický. Tušil jsem, že nebude jednoduché je sériově vyrábět. Když jsem je, 
ale poprvé vyzkoušel, bylo v mžiku rozhodnuto. Pustili jsme se do vývoje a dnes patří 
Criticals mezi naše nejvyhledávanější produkty. Dám vám, ale jeden tip - nakapejte na 
Criticals 15-20 kapek čisté esence a sami tu sílu poznáte!

KAREL NIKL
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OBALOVACÍ PASTA
NÁSTRAHY POD HÁČEK

Finální zatraktivnění nástrahy je často klíčem k maximálnímu úspěchu. 
Obalovací těsto s vysokou atraktivitou díky perfektní rozpustnosti a uvol-
ňování atraktorů učiní Vaši nástrahu na několik hodin pro kapry nepřehléd-
nutelnou.Naše boilies pasty oceníte zejména při krátkodobých vycház-
kách, při závodění nebo při lovu ve studené vodě a zejména na bahnitém 
dně. Skvělá konzistence, ideální doba rozpustnosti, dlouhá životnost!

2083653 Ready pasta 3XL - 250 g 190,- Kč

2062453 Ready pasta 68 - 250 g 190,- Kč

2076433 Ready pasta Devill Krill - 250 g 190,- Kč

2085213 Ready pasta Extasy - 250 g (Extáze) 190,- Kč

2032693 Ready pasta Gigantika - 250 g 190,- Kč

2083646 Ready pasta Kill Krill - 250 g 190,- Kč

2094765 Ready pasta KrillBerry - 250 g 190,- Kč

2037681 Ready pasta MGS - 250 g 190,- Kč

2035113 Ready pasta Scopex & Squid - 250 g 190,- Kč

PUFFA
NÁSTRAHY POD HÁČEK

Vyrobeny podle originální maďarské receptury a k dokonalosti dotaženy 
díky vybraným příchutím. Nabízíme v provedení Puffa Kukuřice a Puffa 
Pšenice. Pokud vyrážíte na kapry s krmítkem a chcete si pobyt u vody užít 
co nejintenzivněji, rozhodně je vyzkoušejte!

2084322 Puffa Kukuřice 3XL - 25 g 39,- Kč

2084315 Puffa Kukuřice Česnek - 25 g 39,- Kč

2084339 Puffa Kukuřice Kill Krill - 25 g 39,- Kč

2084346 Puffa Kukuřice KrillBerry - 25 g 39,- Kč

2084308 Puffa Kukuřice Med - 25 g 39,- Kč

2084223 Puffa Pšenice 3XL - 25 g 39,- Kč

2084216 Puffa Pšenice Česnek - 25 g 39,- Kč

2084230 Puffa Pšenice Kill Krill - 25 g 39,- Kč

2084247 Puffa Pšenice KrillBerry - 25 g 39,- Kč

2084209 Puffa Pšenice Med - 25 g 39,- Kč



34 Katalog 2019

METHOD FEEDER
Lov ryb na tzv. Method Feeder, 
zaznamenal v posledních le-
tech nebývalý rozmach a jeho 
popularita se nevyhnula ani 
kolínské speciálce Karla Nikla.  
Vždyť co může být lákavější-
ho, než lov nejen trofejních ryb 
za pomoci feederové tech-
niky. Schválně uvádíme sou-
sloví „nejen trofejních“, jelikož 
feeder byl měl být především 
zábava - lov línů, plotic a cejnů 
na hlubokých tůních, atraktiv-
ní souboje v říčních proudech 
s parmami, podoustvemi, 
nebo divokými kapry. A právě 
při těchto úvahách, se zrodila 
nová řada krmení „KN Method 
Feeder“. Věříme, že dlouholeté 
zkušenosti s lovem trofejních 
ryb, které se nejprve přetavily 
do dvouletého vývoje jednot-
livých produktů, aby nakonec 
daly vzniknout nové řadě kr-
mení, stáli za to a náš method 
feederový program se časem 
mezi feederaři a lovci na kla-
sické krmítko stane pojmem!
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KN METHOD FEEDER MIXY

KN FEEDER BOOSTERY

KN FEEDER HALIBUT PELETY

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

Naše Method Feedrové mixy jsou určeny pro příznivce lovu na feeder, met-
hod feeder, nebo se dají použít do tradičních krmítek. S mixy se dobře pra-
cuje, je potřeba jen dbát na to, aby se směsi nepřemokřily. Proto doporu-
čujeme, mixy připravovat minimálně cca 30 minut až hodinu předem. Mixy 
postupně rozmíchávejte s vodou, cca 400 ml vody a není vůbec na škodu 
přidat Feeder Booster. Za půl hodiny mix dovlhčete do potřebné konzis-
tence. Mixy je dobré před použitím přesít přes síto, zvýší se Vám účinnost.
Mixy jsou vyrobeny z mnoha ingrediencí, jako jsou základní, rostlinné slož-
ky, extrudované mouky, pražená semena, ořechy, sušenky, rybí moučky 
a přírodní koření. Samostatnou roli hrají skvělá aromata a posilovače, se 
kterými máme mnohaleté zkušenosti. Mixy jsou pro lepší účinnost jemně 
namleté, po dopadu na dno se ihned rozpouští a vytváří kolem nástrahy 
intenzivní pachovou stopu. Pohybující ryby svým vířením z jemného mixu 
vytváří neustálý kalový mrak, což ryby stimuluje k větší aktivitě.

Naše klasické boostery si našli od svého uvedení na trh stovky spokoje-
ných zákazníků a my věříme, že se jejich řady díky feederové řadě značně 
rozšíří. Kombinace vybraných tekutých potrav, olejů a dalších nepostrada-
telných aditiv, která je dochucena dle druhu o naše nejlepší esence a atrak-
tivní barvivo, což oceníte nejen během krátkodobého rybaření!

Halibut pelety obsahují velké procento klasického, rybího oleje a jsou vyrá-
běny z levných rybích mouček. Pro svou atraktivitu a zárověň nízkou cenu 
jsou rybáři při lovu nejen na feeder hojně používány. 

2063566 KN Feeder booster 200ml; Scopex Squid 139,- Kč

2063573 KN Feeder booster 200ml; KillKrill 139,- Kč

2063580 KN Feeder booster 200ml; 68 139,- Kč

2063597 KN Feeder booster 200ml; Pineapple 139,- Kč

2063603 KN Feeder booster 200ml; Candy Sweet 139,- Kč

2063610 KN Feeder booster 200ml; 3XL 139,- Kč

2063801 Method Feeder halibul pelets 8mm , 50g 49,- Kč

2063184 KN Method feeder mix Scopex-Squid - 1kg 129,- Kč

2063191 KN Method feeder mix KillKrill - 1kg 129,- Kč

2063207 KN Method feeder mix 68 - 1kg 129,- Kč

2063214 KN Method feeder mix Red Spice - 1kg 129,- Kč

2063221 KN Method feeder mix Scopex-Squid - 3kg 379,- Kč

2063238 KN Method feeder mix KillKrill - 3kg 379,- Kč

2063245 KN Method feeder mix 68 - 3kg 379,- Kč

2063252 KN Method feeder mix Red Spice - 3kg 379,- Kč
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KN FEEDER POP-UPS

KN FEEDER CRITICALS

KN FEEDER PASTY

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

Plovoucí boilies nejvyšší kvality. Je vyrobeno z vysoce vzplývavého pop-
-up mixu s extra dávkou atraktorů. Vhodné k přímé prezentaci nebo při 
lovu na feeder nebo při klasické kaprařině.

Kriticky vyvážené nástrahy Vám umožní dokonalou prezentaci nástrahy, 
neboť se na dně chovají přirozeně jako okolní, volné krmení. Criticals jsou 
tak při lovu na feeder neuvěřitelně efektivní a přelstí i nejzkušenější ryby.

Velmi atraktivní, hotová, obalovací pasta, vhodná pro zatraktivnění boilies, 
pelet nebo partiklu.

2063269 KN Feeder Pop up 7-9mm, 20g; Scopex Squid 179,- Kč

2063276 KN Feeder Pop up 7-9mm, 20g; KillKrill 179,- Kč

2063283 KN Feeder Pop up 7-9mm, 20g; 68 179,- Kč

2063290 KN Feeder Pop up 7-9mm, 20g; Pineapple 179,- Kč

2063306 KN Feeder Pop up 7-9mm, 20g; Candy Sweet 179,- Kč

2063313 KN Feeder Pop up 7-9mm, 20g; 3XL 179,- Kč

2063320 KN Feeder criticals 7-9mm, 30g; Scopex Squid 179,- Kč

2063337 KN Feeder criticals 7-9mm, 30g; KillKrill 179,- Kč

2063344 KN Feeder criticals 7-9mm, 30g; 68 179,- Kč

2063351 KN Feeder criticals 7-9mm, 30g; Pineapple 179,- Kč

2063368 KN Feeder criticals 7-9mm, 30g; Candy Sweet 179,- Kč

2063375 KN Feeder criticals 7-9mm, 30g; 3XL 179,- Kč

2063689 KN Feeder pasta 50g; Scopex Squid 59,- Kč

2063696 KN Feeder pasta 50g; KillKrill 59,- Kč

2063702 KN Feeder pasta 50g; 68 59,- Kč

2063719 KN Feeder pasta 50g; Pineapple 59,- Kč

2063726 KN Feeder pasta 50g; Candy Sweet 59,- Kč

2063733 KN Feeder pasta 50g; 3XL 59,- Kč

Když jsem před několika lety na Carp Marathonu Praha velice úspěšně používal prvky 
Method Feederu při svých vítězstvích, nenapadlo by mě, jaký se z něho stane populární 
styl lovu kaprů. Naši zákazníci se sami dotazovali, zda neplánujeme takový program 
krmení připravit, na čež jsme s mým týmem začali pracovat na ucelené řadě krmení 
pro Method Feeder. Jsem přesvědčen, že se nám to povedlo a Vy se máte na co těšit!

KAREL NIKL
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KN FEEDER POWDER DIPY

KN FEEDER DIPY

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

Vysoce atraktivní, práškový dip, vhodný pro zatraktivnění všech druhů 
nástrah.

Velmi účinná směs prvotřídních, tekutých potrav a esencí. Ideální pro 
dipování, jakýchkoliv nástrah!

2063740 KN Feeder powder dip 30g; Scopex Squid 79,- Kč

2063757 KN Feeder powder dip 30g; KillKrill 79,- Kč

2063764 KN Feeder powder dip 30g; 68 79,- Kč

2063771 KN Feeder powder dip 30g; Pineapple 79,- Kč

2063788 KN Feeder powder dip 30g; Candy Sweet 79,- Kč

2063795 KN Feeder powder dip 30g; 3XL 79,- Kč

2063627 KN Feeder dip 50m; Scopex Squid 79,- Kč

2063634 KN Feeder dip 50m; KillKrill 79,- Kč

2063641 KN Feeder dip 50m; 68 79,- Kč

2063658 KN Feeder dip 50m; Pineapple 79,- Kč

2063665 KN Feeder dip 50m; Candy Sweet 79,- Kč

2063672 KN Feeder dip 50m; 3XL 79,- Kč

Erik Voltemar
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PELETY
Málokdo ví, že naprostá vět-
šina Nikl týmu často používá 
pelety při kratších lovech nebo 
i velkých, krmných kampa-
ních. V naší nabídce naleznete 
nepřeberné množství všech 
druhů a velikostí pelet pro kaž-
dou situaci. Sortiment našich 
pelet je skutečně široký a zá-
leží už pouze na vás, které se 
nejvíce hodí pro váš styl lovu.



39www.nikl.cz

KN

CHYTACÍ

CSL

PELETY

PELETY

PELETY

Jako naprostou jedničku musím vyzvednout naše originální Pelety KN, 
které jsou opravdu nejkvalitnější, jaké můžete na našem trhu sehnat. Tyto 
pelety jsou vyráběny přímo z našich originálních boilies mixů a tekutých 
aditiv za použití speciální technologie.

Velmi populární jsou chytací pelety, které vyrábíme z našich prvotřídních 
boilies mixů a vybraných kombinací tekutých atraktorů. Díky prodloužené 
době rozpadu jsou ideální nástrahou pod háček jak na závodech, tak bě-
hem krátkých rybářských akcí.

Velmi populární jsou chytací pelety, které vyrábíme z našich prvotřídních 
boilies mixů a vybraných kombinací tekutých atraktorů. Díky prodloužené 
době rozpadu jsou ideální nástrahou pod háček jak na závodech, tak bě-
hem krátkých rybářských akcí.

/ Pelety 3XL 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety 68 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety Devill Krill 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety KrillBerry 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety Kill Krill 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety Scopex & Squid 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety MGS 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety Extasy 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Pelety Gigantica 3, 10, 18 mm s dírkou - 1, 3 kg Od 219,- Kč

/ Chytací pelety 3XL 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety Devill Krill 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety Extasy 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety Gigantica 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety Kill Krill 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety KrillBerry 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety MGS 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety Scopex & Squid 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

/ Chytací pelety 68 10, 18mm - 150 g Od 95,- Kč

2080318 CSL pelety 14 mm - 1 kg 155,- Kč

2090317 CSL pelety 14 mm - 3 kg 375,- Kč

2080301 CSL pelety 5 mm - 1 kg 155,- Kč

2090300 CSL pelety 5 mm - 3 kg 375,- Kč
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HALIBUT
PELETY

Halibut pelety obsahují velké procento klasického, rybího oleje a jsou vyrá-
běny zlevných rybích mouček. Pro svou atraktivitu a zárověň nízkou cenu 
jsou rybáři hojně používány. Nejsou vhodné pro dlouhodobé chytání, proto-
že se rozpouští 2–6 hodin, podle průměru pelety a teploty vody.

2080509 Halibut pelety 15 mm - 1 kg 165,- Kč

2010008 Halibut pelety 15 mm - 20 kg 2090,- Kč

2090508 Halibut pelety 15 mm - 3 kg 430,- Kč

2080608 Halibut pelety 20 mm - 1 kg 165,- Kč

2010107 Halibut pelety 20 mm - 20 kg 2090,- Kč

2031019 Halibut pelety 20 mm - 3 kg 430,- Kč

2086128 Halibut pelety 8 mm - 1 kg 165,- Kč

2086142 Halibut pelety 8 mm - 20 kg 2090,- Kč

2086135 Halibut pelety 8 mm - 3 kg 430,- Kč

/ Red Halibut pelety 8 mm - 1, 3, 20 kg Od 165,- Kč

/ Red Halibut pelety 15 mm - 1, 3, 20 kg Od 165,- Kč

/ Red Halibut pelety 20 mm - 1, 3, 20 kg Od 165,- Kč

/ Vnadící halibut pelety bez dírky 15 mm - 1, 3, 20 kg Od 89,- Kč

/ Vnadící halibut pelety bez dírky 20 mm - 1, 3, 20 kg Od 89,- Kč

Jiří Schmit
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RYCHLOROZPUSTNÉ

PELETOVÝ MIX

PSTRUHOVÉ

KAPŘÍ MINI PELETKY

PELETY

PELETY

PELETY

PELETY

Zbrusu nové pelety založené na kukuřičné bázi. Rychlorozpustné pelety 
se začínají rozpadat ihned po vhození do vody a to i v zimním období. Bě-
hem krátké chvíle se do okolí a vodního sloupce uvolňují drobné částeč-
ky a atraktory, které lákají kapry ke krmení. I proto jsou ideální na výrobu 
„kaše“při lovu na zig-rig.

Jak jednoduché a přitom tak efektivní. Zkombinováním více druhů pelet 
zajistíte, že na vašem lovném místě se budou rozpadat pelety postupně 
po velmi dlouhou dobu.

Klasické pstruhové pelety s vysokým obsahem rybího oleje. Naše pelety 
se dokonale potápějí.

Nadstandardní extrudované peletky vyrobené z kvalitních rybích mouček. 
Obsahují aminokyseliny, betain a kvalitní rybí olej. Těmito peletkami doká-
žete na dně jezera vytvořit hustý koberec kvalitní návnady. Kapři se zdrží 
mnohem déle na lovném místě než peletky vysbírají. Peletky můžete 
s úspěchem přidávat do mnoha boilies mixů v dávkování až 15%.

2064426 Rychlorozpustné kukuřičné pelety 12 mm - 1 kg 69,- Kč

2064433 Rychlorozpustné kukuřičné pelety 12 mm - 3 kg 199,- Kč

2064402 Rychlorozpustné kukuřičné pelety 6 mm - 1 kg 69,- Kč

2064419 Rychlorozpustné kukuřičné pelety 6 mm - 3 kg 199,- Kč

2080103 Peletový mix - 1 kg 122,- Kč

2094000 Peletový mix - 10 kg 910,- Kč

2090102 Peletový mix - 3 kg 320,- Kč

2080202 Pstruhové pelety - 1 kg 129,- Kč

2090201 Pstruhové pelety - 3 kg 350,- Kč

2080400 Kapří mini pelety - 1 kg 149,- Kč

2090409 Kapří mini pelety - 3 kg 399,- Kč
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TEKUTÉ PŘÍSADY
V oddílu „Tekuté přísady“ 
naleznete nejenom tekutiny 
používané při výrobě boilies, 
jako třeba ecence nebo ami-
no-komplexy, ale také látky, 
kterými můžete výrazně za-
traktivnit své nástrahy nebo 
návnady, tedy boostery, dipy, 
či CSL mixéry. Tvorbou jed-
notlivých produktů, strávil 
Karel Nikl a jeho tým stovky a 
stovky hodin, dokud nezačaly 
přinášet patřičné výsledky. 
Není tajemstvím, že jak zá-
vodní, tak osobní úspěchy Nikl 
týmu u vody, mají z velké části 
na svědomí právě atraktivní, 
tekuté přísady! Pakliže hledá-
te způsob, jak se na břehu řek, 
či rybníků odlišit od ostatních, 
jste na správných stránkách 
- nebojte se experimentovat, 
zkoušejte, kombinujte, připra-
vujte si své krmení již několik 
hodin předem. Jedině tak bu-
dete mít vždy před ostatními 
náskok a síťka podběkráku 
bude vždy mokrá a cítit po 
kaprech!
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BOOSTERY

CSL MIXERY

TEKUTÉ PŘÍSADY

TEKUTÉ PŘÍSADY

Je to již pěknou řádku let, kdy jsme poprvé do sortimentu zařadili tekuté 
boostery. Za tu dobu si našly stovky spokojených zákazníků. A není divu, 
kombinace vybraných tekutých potrav, olejů a dalších nepostradatelných 
aditiv, která je dochucena dle druhu o naše nejlepší esence je přesně to, co 
oceníte během krátkodobého rybaření nebo vždy, kdy chcete vaši návnadu 
udělat co nejatraktivnější.
Naše boostery fungují při jakékoliv teplotě vody a díky složení ze tří základ-
ních složek se perfektně uvolňují do celého okolí návnady. Pro boosterová-
ní boilies, pelet nebo method mixu doporučujeme zhruba 
20-30 ml boosteru na 1 kg návnad.

Pro všechny, kteří jsou fandy partiklů a fermentovaných produktů jsou zde 
CSL mixery. Skvělé, ekonomicky výhodné boostery založené na kvalitním 
CSL liquidu doplněné o vybrané esence a další atraktory jsou vhodné pro 
zalévání jakékoliv typu návnad. Oblíbené zejména při zatraktivňování pelet, 
method mixů nebo při přípravě partiklů.

2071015 Booster - 3XL - 250 ml 169,- Kč

2062125 Booster - 68 - 250 ml 169,- Kč

2071107 Booster - Ananas & Butyric - 250 ml 159,- Kč

2071060 Booster - Brusinka - 250 ml 159,- Kč

2076440 Booster - Devill Krill - 250 ml 169,- Kč

2071681 Booster - Extasy - 250 ml (Extáze) 169,- Kč

2032730 Booster - Gigantika - 250 ml 169,- Kč

2093737 Booster - Kill Krill - 250 ml 169,- Kč

2094789 Booster - KrillBerry - 250 ml 159,- Kč

2037575 Booster - MGS - 250 ml 169,- Kč

2071053 Booster - Scopex & Squid - 250 ml 169,- Kč

2071039 Booster - Squid octopus - 250 ml (Oliheň & Chobotnice) 159,- Kč

2004980 Booster - Strawberry - 250 ml (Jahoda) 159,- Kč

2064495 CSL Mixer - Bloodworm & GLM - 500ml 99,- Kč

2064501 CSL Mixer - Franfurt Sausage (Frankfurtská klobása) - 500ml 99,- Kč

2064518 CSL Mixer - Natural - 500ml 99,- Kč

2064525 CSL Mixer - Pineapple N.B.A. (Ananas) - 500ml 99,- Kč

2064532 CSL Mixer - Scopex & Squid - 500ml 99,- Kč

2064549 CSL Mixer - Squid & Octopus (Oliheň & Chobotnice) - 500ml 99,- Kč

2064556 CSL Mixer - Strawberry (Jahoda) - 500ml 99,- Kč

Booster má mnoho využití a pri krátkych výpravách ho používam naozaj často. 
Stačí zaliať, nechať odstáť a môže to ísť do vody. Ak však chytám s pomocou kŕmnej 
rakety, tak ju naplním a booster nalejem až ako posledný a hneď nahodím. Nechcem 
totiž aby bol vsiaknutý do návnady, ale aby sa samostatne pohyboval v stĺpci vody, 
pomaly klesal ku dnu a stiahol tak rybu zo stĺpca ku dnu k môjmu kŕmeniu a montáži...    

MILOŠ ŠVIHORÍK
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LIQUID FOOD DIPY
TEKUTÉ PŘÍSADY

Jedná se o unikátní produkt, který vám jednoznačně, přinese více úlovků. 
V naší výrobně používáme pouze ty nejhodnotnější tekuté potravy od před-
ních dodavatelů z celého světa. Vždy jsem tekuté potravy hodně využíval 
a rád je přidávám do všech svých návnad a nástrah. Jsem si naprosto jistý, 
že přírodní atraktivita a vysoký obsah aminokyselin v kombinaci s prvotříd-
ními esencemi a dalšími atraktory jsou přesně to, co nesmí chybět v tašce 
s nástrahami žádného kapraře či rybáře specialisty...
Jako základ je u většiny Liquid Food dipů použit náš osvědčený Krill liquid, 
Amino PPC, Liquid Liver a další chuťově výrazné složky. Dále jsou použity 
prvotřídní esence a esenciální oleje. Do některých dipů dále přidáváme vý-
tažky z koření, přírodní extrakty a další atraktory, které nenechají 
v klidu žádného kapra.
Nástrahy můžete dipovat libovolně dlouho - od pár hodin po několik dní 
nebo i týdnů.

TEKUTÉ POTRAVY A SLADIDLA
TEKUTÉ PŘÍSADY

Tekuté potravy jsou dle našeho názoru nepostradatelné pro zajištění pří-
rodního signálu návnadám, a proto je řadíme ke klíčovým složkám všech 
našich produktů. Výborný aminokyselinový profil vybraných tekutých po-
trav a olejů, je pro naši výrobnu nepostradatelný. Doporučujeme je používat 
i vám jak pro domácí výrobu návnad, tak pro finální zatraktivnění vašeho 
krmení nebo pro dipování. Samotnou kategorií jsou při výrobě boilies sladi-
dla, která jsou pro kapry naprosto neodolatelná a nikdy by neměla chybět.

2085985 Tekutá potrava - CSL liquid 1000 ml 390,- Kč

2040209 Tekutá potrava - CSL liquid 200 ml 159,- Kč

2040742 Tekutá potrava - CSL liquid - 500 ml 289,- Kč

2095830 Tekutá potrava - Liquid Aktivator - 200 ml 199,- Kč

2095847 Tekutá potrava - Liquid Aktivator - 500 ml 330,- Kč

2085978 Tekutá potrava - Liquid Krill - 1000 ml 520,- Kč

2094086 Tekutá potrava - Liquid Krill - 200 ml 199,- Kč

2094093 Tekutá potrava - Liquid Krill - 500 ml 369,- Kč

2040107 Sladidlo - NHDC - 50 ml 240,- Kč

2040008 Sladidlo - 50 ml 140,- Kč

2012602 Sladidlo NHDC - 250 ml 925,- Kč

2076181 Liquid Food dip - 3XL 100 ml 270,- Kč

2062132 Liquid Food dip - 68 100 ml 270,- Kč

2076198 Liquid Food dip - Ananas & Butyric Acid 100 ml 230,- Kč

2075627 Liquid Food dip - Brusinka 100 ml 230,- Kč

2075634 Liquid Food dip - Devill Krill 100 ml 270,- Kč

2071704 Liquid Food dip - Extasy 100 ml (Extáze) 270,- Kč

2032723 Liquid Food dip - Gigantika 100 ml 270,- Kč

2075689 Liquid Food dip - Kill Krill 100 ml 270,- Kč

2075696 Liquid Food dip - Kolínský losos 100 ml 230,- Kč

2075702 Liquid Food dip - KrillBerry 100 ml 270,- Kč

2075580 Liquid Food dip - Scopex & Squid 100 ml 230,- Kč

2075597 Liquid Food dip - Squid & Octopus  100 ml (Oliheň & Chobotnice) 230,- Kč

2075603 Liquid Food dip - Strawberry 100 ml (Jahoda) 230,- Kč

2075559 Liquid Food dip - Zralý Banán 100 ml 230,- Kč
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AMINO-CSL KOMPLEX
TEKUTÉ PŘÍSADY

Unikátní mix esencí, es. olejů a vybraných tekutých potrav, vhodný do 
všech boilies mixů. Doporučené dávkování 10ml na jedno vejce.

2040219 Amino-CSL komplex 100 ml - 3XL 299,- Kč

2039821 Amino-CSL komplex 100 ml - Extasy (Extáze) 299,- Kč

2034895 Amino-CSL komplex 100 ml - Gigantika 299,- Kč

2050089 Amino-CSL komplex 100 ml - MGS 299,- Kč

2035076 Amino-CSL komplex 100 ml - Scopex & Squid 299,- Kč

2064617 Amino-CSL komplex 500 ml - Devill Krill 799,- Kč

2064624 Amino-CSL komplex 500 ml - KrillBerry 799,- Kč

2064631 Amino-CSL komplex 500 ml - Kill Krill 799,- Kč

2076037 Amino-CSL komplex 200 ml - Devill Krill 350,- Kč

2093744 Amino-CSL komplex 200 ml - Kill Krill 350,- Kč

2087231 Amino-CSL komplex 200 ml - KrillBerry 350,- Kč

2064259 Amino-CSL komplex 250 ml - 68 679,- Kč

2064563 Amino-CSL komplex 250 ml - Gigantika 679,- Kč

2064570 Amino-CSL komplex 250 ml - Scopex & Squid 679,- Kč

2064587 Amino-CSL komplex 250 ml - Extasy (Extáze) 679,- Kč

2064594 Amino-CSL komplex 250 ml - 3XL 679,- Kč

2064600 Amino-CSL komplex 250 ml - MGS 679,- Kč

Martin Ondrejíčka
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OLEJE

ESENCIÁLNÍ OLEJE

TEKUTÉ PŘÍSADY

TEKUTÉ PŘÍSADY

Oleje jsou perfektním zdrojem energie a díky svým vlastnostem a výborné 
chuti nepostradatelnou složkou při výrobě spousty návnad a nástrah na 
kapry. Při výběru oleje je třeba dbát na jeho čerstvost, a tak jsem dlouho 
sháněl stabilní dodavatele kvalitních olejů. Dnes jsem již maximálně spo-
kojen a v naší ucelené nabídce olejů naleznete jak oblíbený lososový olej 
nebo z tresčích jater, tak i rostlinné oleje jako je například olej z tygřích 
ořechů nebo konopný. Naší specialitou jsou pak RR oil a RR oil aktiv, které 
připravujeme přímo v naší výrobně.

Bez esenciálních olejů si svou výrobnu nedovedu představit. Právě kvalitní 
esenciální oleje, které se nejčastěji lisují a destilují ze vzácných přírodních 
surovin jsou tím, co vaší návnadě a nástraze dodá jedinečnost. Mimo to 
perfektně fungují v chladné vodě a emulgují veškeré ostatní oleje obsažené 
v návnadě.

2080403 Olej z tygřích ořechů - 200 ml 290,- Kč

2090402 Olej z tygřích ořechů - 500 ml 650,- Kč

2080304 Čistý lososový olej - 200 ml 140,- Kč

2090303 Čistý lososový olej - 500 ml 280,- Kč

2085961 Čistý lososový olej - 1000 ml 320,- Kč

2080007 RR oil - 200 ml 195,- Kč

2090006 RR oil - 500 ml 375,- Kč

2080106 RR oil Aktiv - 200 ml 220,- Kč

2090105 RR oil Aktiv - 500 ml 430,- Kč

2080502 Konopný olej 100% Natur - 200 ml 239,- Kč

2090501 Konopný olej 100% Natur - 500 ml 495,- Kč

2060204 Esenciální olej - Asafoetida - 10 ml 399,- Kč

2060402 Esenciální olej - Bergamot - 10 ml 180,- Kč

2060105 Esenciální olej - Černý pepř - 10 ml 299,- Kč

2060303 Esenciální olej - Česnek - 10 ml 180,- Kč

2060501 Esenciální olej - Hřebíček - 10 ml 160,- Kč

2061003 Esenciální olej - Máta - 10 ml 150,- Kč

2060808 Esenciální olej - Pomeranč - 10 ml 130,- Kč

2060709 Esenciální olej - Skořice - 10 ml 180,- Kč

Esence používám s velkou spokojeností již pěknou řádku let a vím, že ne každá 
esence je pro kapry lákavá. Během sezóny esencí spotřebuji opravdu velké 
množství, ať už při zatraktivnění pop-ups, stick mixů, criticals, ale i klasického 
boilies, které používám jako samostatnou nástrahu. Pozor na správné dávkování, 
při jakémkoliv použití! Nic se nemá přehánět a někdy méně, znamená více.

JIŘÍ MAJER
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ESENCE
TEKUTÉ PŘÍSADY

Jsem zastáncem názoru, že správné ochucení boilies je klíčové pro jeho 
rychlou účinnost a originalitu. V našem sortimentu esencí naleznete sku-
tečné perly pro vyladění jakékoliv kapří speciality. Nabízíme esence na ně-
kolika nosičích včetně esencí s několika nosiči a můžete si být naprosto 
jisti, že se jedná o naprostou špičku na trhu! Dávkování jednotlivých esencí 
je individuální a je vždy uvedeno na obalu. Pokud vyrábíte návnady s rych-
lejší účinností, doporučuji se držet horní hranice dávkování a nebojte se 
dávkovat i 1,5x více, než je uvedeno. Pro dlouhodobé kampaně zvolte spíše 
nižší až střední dávkování.

2062316 Esence 68 - 50 ml 250,- Kč

2031808 Esence Ananas - 50 ml 250,- Kč

2031501 Esence Brusinka - 50 ml 250,- Kč

2094079 Esence Dead Body - 50 ml (Mrtvola) 290,- Kč

2062675 Esence Devill Krill - 50 ml 290,- Kč

2039845 Esence Extasy - 50 ml (Extáze) 250,- Kč

2079939 Esence Forest Fruit - 50 ml (Lesní ovoce) 250,- Kč

2030504 Esence Frankfurtská klobása - 50 ml 250,- Kč

2034918 Esence Gigantika - 50 ml 350,- Kč

2031600 Esence Jahoda lesní - 50 ml 250,- Kč

2062682 Esence Kill Krill - 50 ml 290,- Kč

2030009 Esence Kolínský losos - 50 ml 350,- Kč

2030603 Esence Kořeněná klobása - 50 ml 250,- Kč

2031013 Esence Krakatice - 50 ml 250,- Kč

2062668 Esence KrillBerry - 50 ml 290,- Kč

2060480 Esence MGS - 50 ml 250,- Kč

2079922 Esence Peach - 50 ml (Broskev) 250,- Kč

2079946 Esence Salmon Supreme - 50 ml (Losos) 290,- Kč

2031006 Esence Scopex & Squid - 50 ml 290,- Kč

2031105 Esence Scopex - 50 ml 250,- Kč

2030207 Esence Squid & Octopus - 50 ml (Oliheň & Chobotnice) 290,- Kč

2079915 Esence Sweet Strawberry -50 ml (Jahoda) 290,- Kč

2030405 Esence Tuna KN - 50 ml (Tuňák) 250,- Kč

2012619 Esence Zralý Banán - 50 ml 250,- Kč

2030108 Esence Nahnilý krab - 50 ml 350,- Kč

2030306 Esence Oliheň - 50 ml 350,- Kč

Mário Pikus
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VNADÍCÍ SMĚSI
Vnadící směsi jako Method 
mixy a Stick mixy jsou moder-
ní a velmi efektní návnadou, 
se kterou nachytáte mnoho 
ryb. Method mix je ideální pro 
kobercové vnazení a můžete 
být smíchán 
s dalšími složkami. Stick mixy 
jsou hotové, atraktory nabyté 
směsi pro použití v PVA ma-
teriálech. 
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METHOD MIXY KN

STICK MIXY KN

KRILL CRUMBS

VNADÍCÍ SMĚSI

VNADÍCÍ SMĚSI

KRILLOVÁ DROBENKA

Tyto kaprové, vnadící směsi si mezi českými a slovenskými rybáři získaly 
obrovskou oblibu. Je tomu zejména díky jejich univerzálnosti a okamžité 
účinnosti. Jsou složeny z hodnotných surovin té nejvyšší kvality a konci-
povány tak, aby byly velmi snadno zpracovatelné, fungovaly za jakékoliv 
teploty vody. Pro jejich zatraktivnění můžete použít naše boostery nebo 
CSL mixery. 
Nejlepších výsledků pak dosáhnete, pokud method mixy smícháte s drob-
nými peletami, drceným boilies nebo partiklem.

Základním předpokladem pro správně fungující náplň do PVA punčoch 
nebo sáčků je použití čistě přírodních produktů. Zde to jsou ty nejhodnot-
nější rybí moučky, přírodní extrakty z mořských živočichů nebo pikantní 
koření a unikátní přísada zajišťující vhodnou konzistenci a vlhkost tohoto 
mixu. Díky vyššímu obsahu oleje láká rozpadající se stick mix kapry z ce-
lého vodního sloupce v okolí vaší nástrahy. Mysleli jsme i na použití stick 
mixů v chladné vodě, a tak jsme přidali složku, která zvyšuje emulsifikaci 
olejů i při teplotě pod 6°C. Jsme si jisti, že se Stick mixy ulovíte více kaprů 
a hlavně rychleji. Vyzkoušejte je alespoň na jednom prutu a jistě nám dáte 
zapravdu. V nabídce naleznete 4 varianty stick mixů: fenomenální příchuť 
Gigantica, Krill&Fish, který je ideální ke všem masovým nástrahám, koře-
něný Secret Spice s naprosto univerzálním použitím a novinka 68, která je 
vhodná především k masovým druhům boilies a pelet.

Vysoce atraktivní krilová drobenka složená ze 100% krillového planktonu a 
krillového oleje. Lze používat do PVA, jako surovinu při výrobě boilies, nebo 
jako obalovací pastu. 500g balení + 50ml liquid Kril

2071278 Method mix Devill Krill - 1 kg 149,- Kč

2071261 Method mix Devill Krill - 3 kg 440,- Kč

2093911 Method mix Kill Krill - 1 kg 149,- Kč

2093928 Method mix Kill Krill - 3 kg 440,- Kč

2070009 Method mix Red Spice - 1 kg 149,- Kč

2070108 Method mix Red Spice - 3 kg 440,- Kč

2063009 Stick mix 68 - 500g 199,- Kč

2035021 Stick mix Gigantica - 500g 199,- Kč

2086692 Stick mix Krill&Fish - 500g 199,- Kč

2086487 Stick mix Secret Spice -500g 199,- Kč

2037322 Krill Crumbs - 500g 349,- Kč
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SUCHÉ PŘÍSADY
Kvalitní suroviny jsou zákla-
dem kvalitního krmení. V na-
bídce našich suchých přísad 
do boilies naleznete vše, co 
je třeba pro výrobu boilies a 
dalších návnad či nástrah na 
lov kaprů. Krom přísad do boi-
lies naleznete v sekci suchých 
přísad také kvalitní práškové 
dipy.
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INGREDIENCE, ATRAKTORY, BARVIVA, EXTRAKTY A PARTIKLY
SUCHÉ PŘÍSADY

U všech produktů je dbáno na maximální kvalitu a čerstvost. Dávkování 
jednotlivých surovin je orientační a lze jej samozřejmě v určitých případech 
měnit. Mějte na paměti, že i vhodným skladováním prodloužíte trvanlivost 
a kvalitu všech surovin. Prvotřídní rybí moučky, vybrané ptačí zoby, hodnot-
né mléčné proteiny, nejrůznější atraktory a přírodní extrakty spolu s obje-
movými surovinami dotváří naši nabídku krmení.
Kompletní seznam ingrediencí, atraktorů, extraktů najdete na www.nikl.cz.

Yellow Factor

Arašídová moučka

Mega Insect moučka

POWDER DIPY
SUCHÉ PŘÍSADY

Skvělý práškový dip, vhodný pro zatraktivnění všech druhů nástrah. Pro 
maximální účinnost namočte nástrahu ve vodě či dipu a nechte okapat. 
Poté obalte v Powder dipu a nechte zavadnout cca 2 minuty. Při použití po-
pek nebo Criticals doporučujeme obalit pouze jednou a nechat zavadnout 
delší dobu, aby nedocházelo k zásadnímu ovlivnění vzplývavosti nástrahy.

2034215 Práškový dip 3XL - 60 g 149,- Kč

2062798 Práškový dip 68 - 60 g 149,- Kč

2034239 Práškový dip Devill Krill - 60 g 149,- Kč

2034246 Práškový dip Extáze - 60 g 149,- Kč

2034253 Práškový dip Gigantika - 60 g 149,- Kč

2034277 Práškový dip Kill Krill - 60 g 149,- Kč

2034284 Práškový dip KillBerry - 60 g 149,- Kč

2033867 Práškový dip MGS - 60 g 149,- Kč

2034260 Práškový dip Scopex & Squid - 60 g 149,- Kč

2021000 Bílá rybí moučka - 500 g 69,- Kč

2020102 Enzym fish supra (rozpustné moučka) - 500 g 180,- Kč

2034178 Enzym Salmon - 500 g 180,- Kč

2011018 Enzym Squid/Liver moučka - 500 g 180,- Kč

/ Rybí moučka 64%, 72% - 500 g 89,- Kč

2021406 GLM moučka - 500 g 159,- Kč

2020904 Herinková moučka - 500g 89,- Kč

2020508 Krill moučka - 250 g 96,- Kč

2020706 Lososová moučka 500 g 89,- Kč

2020003 LT94 - 500 g 99,- Kč

2021208 Olihňová moučka - 500 g 195,- Kč

2020409 Ocean bentos - 500 g 89,- Kč

2020805 Tuňáková moučka - 500 g 89,- Kč

2030101 Yellow factor - 500 g 165,- Kč

2030705 Red factor - 500 g 149,- Kč

2030002 Ptačí zob - 500 g 69,- Kč

2030507 Mega insect - 250 g 179,- Kč

2060508 Niger - 250 g 55,- Kč

2081205 Albumin - 500g 490,- Kč

2000203 Arašídová mouka pražená - 500 g 99,- Kč

2081304 Gluten - 500 g 89,- Kč

2080406 Kaseinát vápenatý - 500g 415,- Kč

/ Atraktor - Betain - 50, 500g Od 109,- Kč

/ Maxim Red Concentrate - 250, 1000g Od 115,- Kč

2050703 Atraktor - N-Butyric Acid - 10 ml 129,- Kč

2060409 Lněné semínko - 500 g 49,- Kč

2060300 Řepka - 1 kg 55,- Kč

2060102 Konopné semínko - 500 g 79,- Kč

2060607 Kukuřice - 1 kg 38,- Kč

2070008 Belachan - masová kostka - 250 g 160,- Kč

/ GLM extrakt - 50, 500, 1000g Od 220,- Kč

2020109 GLM chuťový stimulátor -  50 g 170,- Kč

/ Pure Liver extract - 50, 500 g Od 220,- Kč

/ Rozpustný extrakt z lososového masa - 50, 500g Od 330,- Kč

/ Rozpustný extrakt z pivovarských kvasnic - 50, 500g Od 140,- Kč

/ Rozpustný játrový extrakt - 50, 500g Od 140,- Kč

/ Rozpustný kukuřičný CSP extrakt - 200, 500g Od 169,- Kč

2020601 Buráky - 1kg 149,- Kč

2020205 Tygří ořech (výběrový), 12mm - 1kg 210,- Kč

/ Tygří ořech (standard), 6 - 12mm - 1, 5, 25kg Od 155,- Kč

2020700 Tygří ořech nakládaný, fermetovaný - receptura KN 391,- Kč

/ Barvivo - červené, hnědé, fialové, zelené, žluté, oranžové - 20g 89,- Kč

Maxim Red koncentrát
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PODBĚRÁKY NIKL
Podběráky Nikl uspokojí spo-
lehlivě kapraře všech katego-
rií. Ať jste spcialista, který si 
zakládá na každém kousku 
a detailu své výbavy, nebo jen 
hledáte podběrák za rozumné 
peníze, na který bude spoleh 
za každé situace, podběrá-
ky Nikl Landing nets pro Vás 
představují ideální řešení. 
Všechny 3 verze prošly řád-
nými testy na březích našich 
i zahraničních vod a získané 
poznatky byly okamžitě za-
pracovány při tvorbě finálního 
produktu. Tak vznikl například 
magnetický systém pro uchy-
cení síťky na madlu podbě-
ráku Deluxe Carbon Landing 
Net. Neméně důležitý byl pro 
nás design každého kousku, 
protože si jsme vědomi toho, 
že kaprařina je nejen koníč-
kem, ale i životním stylem 
a pohled na parádní podběrák, 
mlčky čekající na záběr, nás 
znovu a znovu táhne k vodě!
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DELUXE CARBON LANDING NET 42“

STANDARD LANDING NET 42“

BASIC LANDING NET 36“

PODBĚRÁKY NIKL

PODBĚRÁKY NIKL

PODBĚRÁKY NIKL

Naprostá lahůdka pro rybáře, kteří mají rádi kvalitu a pěkný design. Celá 
konstrukce, rukojeť, ramena a kříž podběráku jsou navržena z nejlehčího 
a pevného karbonu. Kříž je speciálně zesílený a při výrobě byla přidána 
tužidla a epoxidové pryskyřice pro jeho maximální pevnost. Kříž je navíc 
pevnou součástí tyče a tím pádem nikdy nedojde k jeho povolení. Při navr-
hování podběráku jsme kladli důraz na to, aby ramena podběráku šla 
z karbonového kříže snadno vyndávat. Součástí podběráku je magnetický 
systém k uchycení síťky, který oceníte zejména při podebírání kaprů nad 
hustým porostem či větvemi, ve větrném počasí nebo ve člunu. Nádherný 
design celého podběráku podtrhuje camo síťka, jenž má navíc vyztužená 
místa, kde nejčastěji dochází k prodírání síťky.

* Nízká váha * Délka rukojeti 2 x 90cm * Délka ramen 42´´ 
* Barva síťky: camo * Dodáván s přepravním obalem

Kaprový podběrák střední třídy vhodný do každé situace. Matně černá 
dvojdílná rukojeť, kvalitní zelená síťka, která nijak neublíží rybám. Kříž pod-
běráku je šroubovací, vyrobený z tvrdého a odolného plastu. Výztuha na 
kříži umožňuje praktické uchycení (protažení) síťky podběráku. Dbali jsme 
na to, aby ramena podběráku šla velmi lehce nasouvat a vysouvat i s po-
debraným kaprem.

* Nízká váha * Délka rukojeti 2 x 90cm * Délka ramen 42´´ 
* Barva síťky: zelená * Dodáván s přepravním obalem

Praktický kaprový podběrák s perfektním poměrem cena/výkon. Podběrák 
nabízíme s jednodílnou rukojetí, pevným šroubovacím křížem vyrobeným 
z tvrzeného plastu. Vhodný pro každého rybáře, hledající kvalitní a při tom 
cenově dostupný podběrák. 

* Nízká váha * Délka rukojeti 180 cm * Délka ramen 36´´ 
* Barva síťky: černá * Dodáván s přepravním obalem

2060275 Podběrák Nikl - DELUXE CARBON Landing Net, 2 pcs, 42“ 4 900,- Kč

2060596 Náhradní síť k podběráku Nikl - 42“, camo síťka 990,- Kč

2060268 Podběrák Nikl - STANDARD Landing Net, 2 pcs, 42“ 1 590,- Kč

2060589 Náhradní síť k podběráku Nikl - 42“, zelená síťka 490,- Kč

2060251 Podběrák Nikl - BASIC Landing Net, 1 pcs, 36“ 1 190,- Kč

2060572 Náhradní síť k podběráku Nikl - 36“, černá síťka 390,- Kč
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PRUTY BOND GIRL POWER
KAPROVÉ PRUTY

Zbrusu nová série ručně stavěných prutů Bond Girl je skutečným klenotem 
mezi kaprovými pruty. Už při prvním pohledu na červeno/hnědé Bond Girl 
se podlomí kolena každému fajnšmekrovi! 
Pruty jsou postaveny na rychlém a houževnatém blanku s dostatečně vel-
kou sílou jak při nahazování, tak při zdolávání. Pruty jsou osazeny 6 očky, 
kde velikost prvního je 50mm a koncového 16mm. Díky ručnímu stavění 
a kvalitnímu blanku prut vyniká úžasnou parabolickou akcí. Bond Girl 
Power se pro rybáře stává milenka, se kterou si při zdolávání budete vy-
chutnávat každého kapra. Zároveň se s tímto prutem dá házet do velkých 
vzdáleností. Pruty jsou dostupné ve 3 provedeních. 12“ s korkovou rukojetí 
v provedení „De-luxe“ a s moderní černou rukojetí EVA, která je na konci 
rozšířená pro lepší držení. Třetí do „party“ je krátší, 10“ model, taktéž s EVA 
rukojetí.

2060398 Kaprový prut KN - BOND GIRL POWER 10“ 3lbs Full Duplon Handle 10900,- Kč

2060282 Kaprový prut KN - BOND GIRL POWER 12“ 3lbs DELUXE CORK 13900,- Kč

2060299 Kaprový prut KN - BOND GIRL POWER 12“ 3lbs EVA 13900,- Kč
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ZAKRMOVACÍ RAKETA NIKL-SPIDER SPOD

BUMERANG NIKL

H-BÓJKY

VNADÍCÍ POMŮCKY

VNADÍCÍ POMŮCKY

DOPLŇKY

Novinka pro rok 2019 - zakrmovací raketa Nikl - Spider Spod. Nebývá zvy-
kem, aby se náš tým jednomyslně zamiloval nějaký produkt, ovšem u této 
vnadící raketky nešlo jinak! Jsme přesvědčeni, že se jedná o nejlepší zakr-
movací raketu, která je nyní na trhu, protože má tyto výhody:

1.  Je složena ze 4 segmentů, které drží pohromadě silné neodymové 
 magnety
2.  Jednodušeji a rychleji se naplňuje – šetří Váš čas
3.  Pojme větší množství krmiva
4.  Při dopadu na hladinu se otvírá i za předpokladu, že dopadne na bok 
 a nikoliv pouze na čelo
5.  Rychleji se stahuje – klade minimální odpor
6.  Minimálně se zamotává
7.  Létá hodně daleko
8.  Lze naplnit jakoukoliv tekutinou
9.  Je vyrobena z měkčeného plastu a je takřka nezničitelná
10.  Není potřeba žádných plováků, díky vzduchové kapse v horní části, 
 plave automaticky
11.  Při náhozu, se při nechtěném kontaktu se zemí neotevře
12.  Váha prázdné rakety 62g

Velmi populární vnadící trubka, která si v posledních letech získala velkou 
oblibu u mnoha kaprařů. Hlavní předností je perfektní, celkové zprofilování 
a tím mnohem jednodušší manipulace při zakrmování. Velkou výhodou je 
i mnohem jednodušší manipulace a větší efektivita s prodlouženou délkou 
letu boilies. Kdo ji z ostřílených kaprařů jednou použije, okamžitě pozná 
rozdíl! Dostupná ve dvou velikostech.

Oblíbené, kvalitní H-bójky s provázkem (20m) a praktickou pojistkou. Do-
dávány bez zátěže.

2061654 Zakrmovací raketa - Nikl Spider Spod 430,- Kč

2010012 Bumerang - 24mm 550,- Kč

2083851 Bumerang mini - 16-20mm 519,- Kč

2083868 Bumerang mini - 20-26mm 519,- Kč

2083578 H-bójka (Mini) - černá s pojistkou a provázkem 350,- Kč

2083875 H-bójka (Standard) - oranžová s pojistkou a provázkem 370,- Kč

2083882 H-bójka (Standard) - žlutá s pojistkou a provázkem 370,- Kč
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TYČOVÁ BÓJKA - 6,5M

KOTVIČKA

DOPLŇKY + POMŮCKY NA VÝROBU BOILIES

DOPLŇKY

DOPLŇKY

DOPLŇKY

Nabízíme dokonale zpracovanou tyčovou bójku, která je bez jakýchkoliv 
pochyb tou nejlepší bójkou, kterou můžete koupit. Tento fantastický pro-
dukt si rychle získává oblibu nejen u nás, ale i u evropských specialistů.
Sám Leon Hoogendijk o ní tvrdí, že je to nejlepší tyčovka, kterou kdy použil.
Dodávána jako komplet s kamuflovanou zátěží a špičkou s reflexní fólií – 
to vše v kvalitním transportním pouzdře. Jednotlivé díly se spojují pomocí 
precizně propracovaných závitů. Zátěž je ke konci bóje připevněna tak, že 
při najetí zdolávané ryby do tyčovky se vlasec po jejím povrchu dokonale 
sklouzne a nikde se nezachytí. Horní díl je pro lepší vzplývání o něco sil-
nější. Základní délka tyčové bóje je 6,5 metrů. V případě zájmu je možné 
dokoupit další 1m díly i samostatnou zátěž. Jako volitelné příslušenství 
nabízíme také unikátní světélko s nočním senzorem, které lze velmi snad-
no našroubovat do špičky bójky.

Perfektní pomocník pro čištění lovných míst od starých vlasců, montáží a 
větví. Slouží také pro vyprošťování kaprů uvázlých ve vázkách. Jednoduše 
navlečte na kmenový vlasec a spousťte ji přesně do vázky, odkud trhavým 
pohybem vázku uvolníte.

Věechny doplňky jsou originálními produkty naší společnosti a procházely 
dlouhodobým vývojem členy Nikl týmu. Maximální kvalita a funkčnost 
všech těchto produktů je řadí mezi světovou špičku.

2020615 Náhradní tyčka k bójce - 0,5 m 190,- Kč

2020608 Náhradní tyčka k bójce - 1 m 230,- Kč

2022534 Náhradní olovo k tyčové bójce 490,- Kč

2022527 Náhradní tyčovka horní zesílená 1 m 490,- Kč

2020509 Tyčová bojka šroubovací 6.5 m se zátěží a obalem 1990,- Kč

2020721 Kotvička - vyprošťovač montáží a uvázlých kaprů 720,- Kč

2020738 Kotvička - vyprošťovač montáží a uvázlých kaprů + pouzdro 890,- Kč

2061197 Plovák na podběrák 230,- Kč

2060602 Náhradní, plastový kříž k podběráku Nikl 190,- Kč

2020301 Obal na mokré, kaprové saky 350,- Kč

2020745 Multifunkční podložka pod kapry 1490,- Kč

2020202 Sak na kapry KN 850,- Kč

2061753 Vak na záda Nikl - 45x35cm 119,- Kč
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/ Malý rollball na rolování boilies - 14, 16, 18, 20, 24mm 395,- Kč

/ Velký rollball na rolování boilies - 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 30mm 795,- Kč

/ Výtlačná pistole - Pneumatic 900ml/1,5 kg, 2000ml/3,3kg, 3300ml/5,5kg Od 4890,- Kč

2060879 Výtlačná pistole - Heavy Deluxe Baitgun Manual 1499,- Kč

2090307 Špička na výtlačnou pistoly - žlutá 59,- Kč

2020004 Sak na boilies - 2kg 340,- Kč

2020103 Sak na boilies - 5kg 390,- Kč

/ Světýlko k tyčové bójce s nočním senzorem - modrá, zelená, červená, žlutá 650,-  Kč

2063832 Hrnek Nikl Magic - 300ml 329,- Kč

2099402 Hrnek Nikl - 250ml 139,- Kč

2074062 USB adaptér - 2x USB 12-24V 5V/2100MA 199,- Kč

2061326 Textilní páska Nikl (camo) - 10m 119,- Kč

2004850 Majáková, samodorovnávací bójka s pouzdrem 1390,- Kč

2032921 Metr Nikl - 150cm 59,- Kč

2013118 Carp Doctor - 30ml 150,- Kč

2090383 Držák (bodec na prut) - 35mm 550,- Kč

Stylové tričko s logem Nikl. Trika jsou vyrobena z velmi kvalitního a příjem-
ného, 100% bavlněného materiálu, které se skvěle nosí. Při správném praní 
nehrozí seprání či jiné poničení.

TRIČKA NIKL
DOPLŇKY

Stylová mikina s logem Nikl na prsou a decentní, textilní etiketa na kapu-
ce. Mikiny jsou vyrobeny z velmi kvalitního a příjemného materiálu - 70% 
bavlna, 30% polyester. Při správném praní nehrozí seprání či jiné poničení.

MIKINY NIKL
DOPLŇKY

- Mikina - Nikl, Zelená, vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL 1690,- Kč

- Triko - Nikl, Černé, vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL 490,- Kč

- Triko - Nikl, Zelené, vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL 590,- Kč

Novinka roku 2019. Klasické, pletené kulichy Nikl s vkusnou textilní etike-
tou ve střední části kulichu. K dostání ve 3 variantách.

KULICHY NIKL - BASIC
DOPLŇKY

2064648 Kulich Nikl - Basic Grey 340,- Kč

2064655 Kulich Nikl - Basic Black 340,- Kč

2064679 Kulich Nikl - Basic Green 340,- Kč
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Klasická kšiltovka Nikl s vyšitým logem. Univerzální velikost. Nabízíme 
v černé barvě.

Moderní kšiltovka Snapback s rovným kšiltem a vyšitým logem Nikl. 
Materiál: 100% Akryl

Klasická kšiltovka Nikl s vyšitým logem. Univerzální velikost. Nabízíme 
v černé barvě.

KŠILTOVKA NIKL (BASEBOLKA)

KŠILTOVKA NIKL - SNAPBACK

KŠILTOVKA NIKL 3D LOGO (BASEBOLKA)

DOPLŇKY

DOPLŇKY

DOPLŇKY

KOMPLETNÍ PORTFÓLIO PRODUKTŮ NIKL NAJDETE NA

WWW.NIKL.CZ

2062422 Kšiltovka Nikl - 3D Logo (Camo) 550,- Kč

2062415 Kšiltovka Nikl - 3D Logo (Black) 550,- Kč

2061241 Kšiltovka Nikl - Big Logo 499,- Kč

2037780 Kšiltovka Nikl - Snapback, Big Logo 499,- Kč

Stylové kulichy nebo beranice Nikl s vkusnou textilní etiketou na levé části 
kulichu. Kulichy k dostání ve 3 variantách.

KULICHY NIKL
DOPLŇKY

2037803 Kulich Nikl - Black/Grey 499,- Kč

2060534 Kulich Nikl - Beanie L-Fleece, Black X 499,- Kč

2037827 Kulich Nikl - Beanie L-Fleece, Brown X 499,- Kč

2037766 Beranice Nikl - Eskimo 690,- Kč
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HÁČKY ATS
Po dlouhém testování jsme 
před několika lety na trh uvedli 
řadu háčků ATS. Většina 
z Vás, již měla tu možnost 
vyzkoušet jejich jedinečnost 
a staly se pro Vás díky svým 
jedinečným vlastnostem háč-
ky číslo jedna. Není se čemu 
divit – jsou vyráběny v Japon-
sku nejlepším specialistou na 
háčky a jejich tepelnou úpra-
vu, což jim dává vysokou pev-
nost, ostrost a trvanlivost. Na 
řadu háčků ATS jsem opravdu 
velice pyšní a jsou naší chlou-
bou!
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Je nám obrovskou ctí představit zbrusu nový háček anglické firmy Carp´R´Us. Náš testér-
ský a konzultační tým na něm tvrdě pracoval dva roky a dnes už můžeme z jistotu říct, že se 
mu podařilo vyvinout jeden z nejlepších háčků na lov kaprovitých ryb.
Jedná se o již známý tvar háčku typu Kurve Shank, avšak ten náš je přizpůsobený přesným 
požadavkům těch nejzkušenějších lovců kaprů napříč celou Evropou.Predator má správně na-
designované raménko s rovným očkem a prodlouženým ostřím, na kterém je mikro protihrot. 
Prodloužené ostří umožňuje lepší průnik háčku do kapří tlamky a mikroprotihrot minimalizuje 
její poškození.

Stvořen pro chytání v těžkých podmínkách. Perfektní tvar, který sedí v kapří tlamce bez 
pohnutí i při těch nejsilovějších soubojích.
Jeden z nejoblíbenějších tvarů kontinentálních lovců velkých ryb, který je prověřen mnoha lety 
a obrovským množstvím trofejních úlovků. Ideální pro použití s rovnátkem Mouthsnagger a 
delším vlasem pro použití s těžkou nástrahou nebo prezentací na panáčka. Stejně tak velice 
úspěšný pro prezentaci na pop-up.

Vývoj tohoto háčku trval celé 3 roky a následně byl po 2 roky tajně testován, dokud jeho tvar 
nebyl dotažen do naprosté dokonalosti. 
Je považován za jeden z nejlepších háčků současné kaprařiny a používán mnoha světozná-
mými rybáři jako Tim Paisley, Kevin Maddocks, Steve Briggs, Dave Moore a mnoha dalšími. 
Mnoho společností se pokusilo tento háček zkopírovat, ale originál je a vždy bude jen jeden! 
Ideální háček pro chytání na volné vodě v kombinaci s rovnátkem Mouthsnagger Shorty 
a navázaný jako Blowback-rig nebo za použití Bead&Ring kit.

PREDATOR ATS

CENTURION 2000 ATS

HÁČKY ATS

HÁČKY ATS

LONGSHANK NAILER ATS
HÁČKY ATS

CRU101504 Longshank Nailer - ATS, velikost 4 169,- Kč

CRU101506 Longshank Nailer - ATS, velikost 6 169,- Kč

CRU101508 Longshank Nailer - ATS, velikost 8 169,- Kč

CRU101604 Predator - ATS, velikost 4 169,- Kč

CRU101606 Predator - ATS, velikost 6 169,- Kč

CRU101608 Predator - ATS, velikost 8 169,- Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS, velikost 2 169,- Kč

CRU101204 Centurion 2000 - ATS, velikost 4 169,- Kč

CRU101206 Centurion 2000 - ATS, velikost 6 169,- Kč

CRU101208 Centurion 2000 - ATS, velikost 8 169,- Kč
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„Pri háčikoch Longshank Nailer ATS sa oplatí skúsiť pri mnohých nechcených zábe-
roch od malých rýb umiestniť nástrahu ďalej od háčika ako obvykle. Pokojne aj 3-4cm, 
dokonca pri veľkých priemeroch boilies 24-30mm aj viac...“

MILOŠ ŠVIHORÍK

Při konstrukci tohoto háčku jsme vycházeli z našeho Centurionu 2000, který je jedním 
z nejlepších háčků celé historie kaprařiny. 
Má prodloužené ramínko a extra dlouhý hrot. Perfektně se přetáčí a zasekává v kapří tlamě. 
Přitom vydrží i opravdu extrémní zatížení díky velmi robustní konstrukci. Ideální zbraň pro chy-
tání těch největších ryb kdekoliv a kdykoliv! Ideální pro použití s rovnátkem Mouthsnagger 
a delším vlasem pro použití s těžkou nástrahou nebo prezentací na panáčka. Stejně tak velice 
úspěšný pro prezentaci na pop-up.

Nadesignován Frankem Warwickem začátkem 90.let a vyroben exkluzivně naší společnos-
tí. Testy mnoha špičkových rybářů potvrdily, že se jedná o jeden z nejvražednějších háčků 
na kaprařské scéně.
Zalomená část na raménku způsobuje bleskové otáčení, a navíc výrazně snižuje tlak působe-
ný na oblouček háčku působený při silovém zdolávání. Jedná se bezpochyby o jeden 
z nejlepších háčků pro použití do vázek, který kdy spatřil světlo světa. Ideální pro použití 
s rovnátkem Mouthsnagger Shorty a Bead&Ring kit.

Perfektní háček pro chytání na volné vodě. Jeho konstrukce – delší raménko, širší oblouček, 
perfektně ostrý rovný hrot a očko lehce zahnuté dovnitř– zabezpečuje perfektní přetáčení 
v kapří tlamce. Opravdu špičkový kaprový univerzál, který obstojí na jedničku v mnoha různých 
situacích. Ideální pro použití s rovnátkem Mouthsnagger Shorty a Bead&Ring kit.

CONTINENTAL SNAG HOOK ATS

CRANKED HOOK ATS

HÁČKY ATS

HÁČKY ATS

GLADIATOR LS ATS
HÁČKY ATS

CRU101402 Continental Snag Hook - ATS, velikost 2 169,- Kč

CRU101404 Continental Snag Hook - ATS, velikost 4 169,- Kč

CRU101406 Continental Snag Hook - ATS, velikost 6 169,- Kč

CRU101304 Cranked Hook - ATS, velikost 4 169,- Kč

CRU101306 Cranked Hook - ATS, velikost 6 169,- Kč

CRU101308 Cranked Hook - ATS, velikost 8 169,- Kč

CRU101102 Gladiator - ATS, velikost 2 169,- Kč

CRU101104 Gladiator - ATS, velikost 4 169,- Kč

CRU101106 Gladiator - ATS, velikost 6 169,- Kč
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Vrhací tyč MK 28mm s rezervou pojme boilies 24mm všech výrobců i kvalit a současně je 
ještě lehčí, než předchozí špičkový model 1K. Právě neuvěřitelná lehkost a mnoho let vyvíje-
ný tvar tyče dovolují dosahovat nejdelších hodů zcela každému, a to bez potřeby získání ná-
vyku. Bezkonkurenčně nejnižší váha ze všech vrhacích tyčí na trhu umožní naprosto přesné 
a dlouhé hody bez únavy, i pokud krmíte velkým množstvím boilies. 
Při krmení na opravdu dlouhou vzdálenost je cítit každý gram!

CARBON SKY SWORD MK 28mm
VRHACÍ, KARBONOVÁ TYČ

CRU900710 Throwing stick - carbon, MK II - Carbon Sky Sword - M, 28 mm 2399,- Kč

CRU900720 Throwing stick - carbon, MK II - Carbon Sky Sword - L, 28 mm 2399,- Kč

CRU900730 Carbon Sky Sword cover - velikost M 390,- Kč

CRU900740 Carbon Sky Sword cover - velikost L 390,- Kč

Carbon Sky Sword MK 28mm
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NÁVAZCOVÉ MATERIÁLY, VLASCE A ŠŇŮRY
Na trhu je k dostání tolik růz-
ných pletených, návazcových 
šňůrek, fluorokarbonových 
vlasců a jiného návazcového 
sortimentu. Jak ale vybrat ten 
správný? Je to složité. Jako 
společnosti, která se pohybuje 
v oblasti koncových udic 
a návazců nám bylo nabízeno 
doslova stovky různých mate-
riálů, abychom je vyzkoušeli 
a případně je zařadili do sorti-
mentu. Vybrali jsme pro vás ty 
nejlepší!



65www.nikl.cz

Nejlepší potahovaná šňůrka současnosti - STRIP-X je nyní dostupná ve variantách 15lb, 
25lb a 45lb v matně hnědé barvě!
• Jádro z 100% Aerospace Dyneema vlákna
• Nepřekonatelná uzlová pevnost jak jádra, tak potahu
• Potah je velice odolný a nepraská při dotahování uzlů.
• Matná hnědá barva pro maximální maskování
• Perfektní pro kombinované, nebo ztužené návazce

Tuto šňůrku jsme používali už před 10ti lety a nikdy jsme nezaznamenali stížnost nebo rekla-
maci kvůli jejímu praskání nebo slabosti v uzlu.
Začaly se množit žádosti, zda bychom ji nemohli prodávat a tady je. Je zbarvená do šedá, 
protože tato barva je dobrá pro většinu typů dna. Je splétaná velmi precizně a vysoce odě-
ruvzdorná s obrovskou uzlovou pevností.

Potápí se jako kámen. Extra poddajný návazcový materiál bez tvarové paměti. Nejméně viditel-
ný ze všech, kdy vyrobených fluorocarbonů. Perfektní pro tuhé návazce, které se nezamotávají. 
Nejlepší uzly pro něj jsou Palomar, Grinner s 5ti otočkami nebo bezuzlový vázání. Doporučuji 
ho před dotažením v místě uzlu namazat lojem na rty místo obvyklého naslinění. Zkuste to 
a podívejte se na ten rozdíl v hotovém uzlu!

STRIP-X

SMOOTH BRAID

CLEARWATER FLUOROCARBON

NÁVAZCOVÉ MATERIÁLY

NÁVAZCOVÉ MATERIÁLY

NÁVAZCOVÉ MATERIÁLY

Od té chvíle, kdy jsme dostali na trh šňůrku Strip-X, se můj lov velmi zefektivnil. Její 
potah perfektně drží i v těch nejtěžších situacích a vnitřní pletenka snese velké 
zatížení i při tak tenkém průměru jaký Strip-X má. Velice rád používám montáž zvanou 
Multi - rig a právě tahle šňůrka je na něj jak dělaná, jelikož i v uzlu má Strip-X vysokou 
nosnost, a proto se na ni můžu na 100% spolehnout.

KAREL NIKL

CRU300415 Strip-X Matt Brown - 15lb (20m) 499,- Kč

CRU300425 Strip-X Matt Brown - 25lb (20m) 499,- Kč

CRU300445 Strip-X Matt Brown - 45lb (20m) 499,- Kč

CRU300115 Smooth Braid - 15lb (20 m) 342,- Kč

CRU300125 Smooth Braid - 25lb (20 m) 342,- Kč

CRU300145 Smooth Braid - 45lb (20 m) 342,- Kč

CRU300215 Clearwater Fluorocarbon - 15lb (20m) 329,- Kč

CRU300225 Clearwater Fluorocarbon - 25lb, (20m) 329,- Kč



66 Katalog 2019

Fantastický, super-odolný 50lb fluorocarbon vhodný pro výrobu vodičů jako náhradu olověné 
šňůrky.Vyzkoušejte nahradit ve Vaší sestavě olověnou šňůrku tímto jedinečným produktem 
a uvidíte jasný rozdíl! Tento materiál je 4× těžší než vlasce ve stejné libráži. Potápí se jako 
kámen a dokonale kopíruje dno. Nemá tvarovou paměť, takže jej stačí po uvázání natáhnout 
a máte v rukou perfektně rovný fluorocarbonový nástavec. Ideální uzel je CRU Fluorocarbon 
knot.

CLEARWATER SHOCKLEADER
NÁVAZCOVÉ MATERIÁLY

CRU300250 Clearwater Shock Leader - 50lb (20m) 640,- Kč

Šokový vlasec Total Shockline představuje opravdový klenot mezi šokovými vlasci. Díky své 
jemnosti a odolnosti vůči oděru je vhodný i do náročných podmínek, jakými jsou mušlová pole, 
velké kameny nebo pařezy pod hladinou. Vysokou jemnost oceníte i při extrémně dlouhých 
náhozech s těžkými olovy i při navazování s kmenovým vlascem. Na základě našich dlouho-
letých zkušeností jsme u šokového vlasce Total Shock Line zvolili transparentní, kamuflážní 
barvu, díky čemu vlasec maximálně splývá s okolním prostředím. Dostupný v transparentní, 
hnědé barvě, v průměrech 0,50 mm a 0,60 mm v návinech po 100m.

TOTAL SHOCKLINE
ŠOKOVÉ VLASCE

CRU960016 Total Shock Line – 0,50mm, 13,7kg / 30lb (100m) 199,- Kč

CRU960017 Total Shock Line – 0,60mm, 24,9kg / 55lb (100m) 199,- Kč

Práve Clearwater Shockleader je jeden z produktov, ktorí nám na všetkých 
pretekoch IBCC dopomohol k skvelým výsledkom, nakoľko vo vode perfektne lomí 
svetlo a tým pádom je skoro neviditeľní, je veľmi ťažký a perfektne leží na dne a vydrží 
naozaj aj v takých podmienkach, ktoré dokáže maďarský Balaton rybárom nastražiť...   

MILOŠ ŠVIHORÍK

Prvotřídní, oděruvzdorná, hustě splétaná šňůra, vhodná pro extrémní situace, kdy Vám lov 
komplikují ostré kameny nebo vázky pokryté slávičkami. Shock Braid je také ideální jako šoko-
vá šňůra a díky své jemnosti i jako materiál do hustých řas. Díky kruhovému průměru 
a speciální povrchové vrstvě skvěle slouží i při extrémně dlouhých náhozech s těžkými olovy 
a jistě uvedené vlastnosti oceníte i při navazování s kmenovým vlascem. Shock Braid je do-
stupná v 100m návinech v hnědé barvě pro maximální kamufláž.

TOTAL SHOCKBRAID
ŠOKOVÉ ŠŇŮRY

CRU300206 Total Shock Braid - 0,30mm, 22,6kg / 50lb (100m) 389,- Kč

CRU300207 Total Shock Braid - 0,40mm 36,2kg / 80lb (100m) 389,- Kč
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Olověnka Carp´R´Us Leadcore je vyrobena z unikátních, jemných a velmi tenkých vláken, které 
si i navzdory nízkému průměru udržují vysokou pevnost, až 80lb. Jádro je vyrobené 
z měkčené slitiny a v kombinaci s extrémně jemným povrchem, vytváří excelentní velmi jem-
nou olověnku. Carp´R´Us Leadcore perfektně kopíruje jakýkoliv povrch a poskytuje maximální 
kamufláž ve všech typech prostředí. Nezáleží na tom, jestli chytáte na bahně, štěrku, 
v travách nebo na nerovném dně, Carp´R´Us Leadcore spolehlivě funguje kdekoliv!

TOTAL LEADCORE
OLOVĚNÉ ŠŇŮRY

CRU300204 Total Leadcore - 27,2kg / 60lb (10m) 399,- Kč

Vlastimil Jakoubek a Martin Čech
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Clearwater Xtra je vysoce oděruvzdorný čistý monofilní kmenový fluocarbon s nulovou tvaro-
vou pamětí. Na rozdíl od všech dosud nabízených prochází Clearwater Xtra skrz očka prutu 
snadno a je odolný vůči zkroucení. Během terénních testů překonal všechny klasické monofilní 
vlasce a přinášel mnohem více záběrů. Není to levná záležitost. Je to ale to bezesporu to nej-
lepší. Na cívce je označen na hranici 200metrů, díky čemuž víte, kolik jste ho navinuli.

CLEARWATER MAINLINE
FLUOROKARBONOVÉ VLASCE

CRU700112 Clearwater Fluorocarbon Mainline – 12lb/0,33mm (400m) 1490,- Kč

CRU700116 Clearwater Fluorocarbon Mainline – 16lb/0,39mm (400m) 1690,- Kč

Naším cílem bylo nabídnout vlasec, který by plně vyhovoval náročným požadavkům kontinen-
tálních rybářů. Tuto vizi jsme úspěšně přetavili do reality, a nyní vám s radostí představujeme 
vlasec Total Crossline. Total Crossline je velmi měkký vlasec, díky čemu perfektně a spolehlivě 
kopíruje dno. Oproti jiným vlascům má nižší průtažnost, což z něj dělá ideální volbu i pro daleké 
nahazování. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme u vlasce Total Crossline zvolili 
transparentní, kamuflážní barvu, díky čemu vlasec maximálně splývá s okolím. Dostupný 
v transparentní, hnědé barvě, v průměrech od 0,26mm do 0,40mm a návinech po 300, 600 
a 1200m.

TOTAL CROSSLINE
KMENOVÉ VLASCE

CRU960001 Total Crossline – 0,26mm, 4,8kg / 10lb (300m) 199,00 Kč

CRU960002 Total Crossline – 0,26mm, 4,8kg / 10lb (600m) 399,00 Kč

CRU960004 Total Crossline – 0,28mm, 5,8kg / 12,5b (300m) 199,00 Kč

CRU960005 Total Crossline – 0,28mm, 5,8kg / 12,5b (600m) 399,00 Kč

CRU960006 Total Crossline – 0,28mm, 5,8kg / 12,5b (1200m) 790,00 Kč

CRU960007 Total Crossline – 0,31mm, 6,6kg / 14,5lb (300m) 199,00 Kč

CRU960008 Total Crossline – 0,31mm, 6,6kg / 14,5lb (600m) 399,00 Kč

CRU960009 Total Crossline – 0,31mm, 6,6kg / 14,5lb (1200m) 790,00 Kč

CRU960011 Total Crossline – 0,35mm, 6,8kg / 15lb (600m) 399,00 Kč

CRU960012 Total Crossline – 0,35mm, 6,8kg / 15lb (1200m) 790,00 Kč

CRU960014 Total Crossline – 0,40mm;, 9,2 kg / 20lb (600m) 399,00 Kč
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Skvostná pletená šňůra, Total Contact je speciálně navržena pro ty nejnáročnější podmínky, 
které můžou u vody nastat. Pletená šňůra má výborné vlastnosti - je precizně splétaná, má 
oválný průměr a díky speciální, povrchový úpravě je neobyčejně měkká.Tenký průměr, vysoká 
pevnost a speciální technologie výroby, díky kterým se šňůra lehce vznáší ve vodním sloupci 
a nezapadá mezi kameny, řasy nebo vázky na dně. Je perfektní pro lov ve velkých vzdálenos-
tech, při nahazování nebo jako šňůra pro Spod a Marker. Díky skvěle viditelné, žluté barvě bu-
dete mít přehled, kde leží Vaše montáže i během těch nejtemnějších nocích. Total Contact je 
dostupný na špulkách po 300m nebo jako 1200m návin.Podle našich zkušeností vydrží šňůra 
3 až 6 sezon, v závislosti na způsobu a intenzitě používání.

TOTAL CONTACT
SPLÉTANÉ ŠŇŮRY

CRU300201 Total Contact - 0,18mm, 14,5kg / 32lb (300m) 890,- Kč

CRU300202 Total Contact - 0,18mm, 14,5kg / 32lb (1200m) 3379,- Kč

Jan Kořenek
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Mouthsnaggery vlétly na trh jako tornádo. Jsou velmi snadno použitelnou náhradou za smrš-
ťovací hadičku. Vylepšují rotaci háčku v momentě, když kapr zkouší vyplivnout pozřenou ná-
strahu. Nabízíme je ve dvou verzích – patentka (Dragon Fly Larvae) nebo jako červ (Maggot) 
– tedy oboje jako potrava, kterou kapři milují. Snadno je navlečete na jakýkoliv háček s rovným 
nebo dovnitř zahnutým očkem ve všech velikostech mezi 2 – 12. Na rozdíl od smršťovací 
hadičky se nenarovnají a ani se neroztrhnou. Není potřeba je zahřívat nad parou, abyste je 
vytvarovali. Pokud se váš háček ztupí, můžete je snadno sundat a použít znovu. Háček s na-
vlečeným Mouthsnaggerem dramaticky zvýší účinnost vašeho návazce a přivede do vašeho 
podběráku mnohem více ryb.

Krátká verze naši velepopulárních vlasových rovnátek Mouthsnagger. Na žádost testerského 
teamu a zákazníků jsme dlouho a pečlivě vyvíjeli kratší a zahnutější rovnátka s větším a lépe 
řešeným vnitřním otvorem. Tyto Mouthsnaggery doporučujeme používat s menšími háčky či 
háčky s dlouhým raménkem. Větší otvor v hlavě červa usnadní navlékánína háčky s tlustším 
drátem či větším očkem.Stejně jako původní Mouthsnaggery jsou i Mouthsnagger Shorty vy-
robeny z extrémně lehkého a pevného materiálu, který je schopen absorbovat vůně 
(např. z dipu, esence atd.).

MOUTHSNAGGER

MOUTHSNAGGER SHORTY

VLASOVÁ ROVNÁTKA

VLASOVÁ ROVNÁTKA

CRU200102 Mouthsnagger Dragonfly Larvae - Brown, 8 kusů 125,- Kč

CRU200104 Mouthsnagger Dragonfly Larvae - Clear, 8 kusů 125,- Kč

CRU200101 Mouthsnagger Dragonfly Larvae - Black, 8 kusů 125,- Kč

CRU200103 Mouthsnagger Dragonfly Larvae - Green, 8 kusů 125,- Kč

CRU200301 Mouthsnagger Dragonfly Larvae SHORTY - Black, 8 kusů 125,- Kč

CRU200302 Mouthsnagger Dragonfly Larvae SHORTY - Brown, 8 kusů 125,- Kč

CRU200304 Mouthsnagger Dragonfly Larvae SHORTY - Clear, 8 kusů 125,- Kč

CRU200303 Mouthsnagger Dragonfly Larvae SHORTY - Green, 8 kusů 125,- Kč

CRU200205 Maggot Mouthsnagger - Red, 8 kusů 125,- Kč
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Hotové návazce sestavené z komponentů Carp´R´Us, které pokrývají většinu rybářských si-
tuací. Návazce mají neuvázaný vlasový přívěs, který si každý naváže podle velikosti nástrahy. 
Jednoduše stačí návazec připnout do gizmo obratlíku, nastražit nástrahu a je připraven 
k použití!

READY RIGS
HOTOVÉ NÁVAZCE

Carp´R´Us dává 
pracovní příležitost 
i hendikepovaným 
rybářům. Honza 

Fejt prošel nároč-
ným školením 

a již roky pro Vás 
připravuje 

se strojovou přes-
ností hotové ná-

vazce, na které se 
můžete spolehnout 
za každé situace.

JAN FEJT
CRU801201 Blowback Rig - Smooth 25 lbs LNG 6, 2 kusy 139,- Kč

CRU801202 Blowback Rig - Smooth 25 lbs LNG 8, 2 kusy 139,- Kč

CRU801401 Ready Combi Rig Stiff Link 50 lbs - Blowback Rig 25 lbs LSN 6, 2 kusy 199,- Kč

CRU801402 Ready Combi Rig Stiff Link 50 lbs - Blowback Rig 25 lbs LSN 6, 2 kusy 199,- Kč

CRU801403 Ready Combi Rig Stiff Link 50 lbs - Smooth 25 lbs CNT 4, 2 kusy 199,- Kč

CRU801404 Ready Combi Rig Stiff Link 50 lbs - Smooth 25 lbs CNT 6, 2 kusy 199,- Kč

CRU801405 Ready Combi Rig Stiff Link 50 lbs - Smooth 25 lbs CNT 8, 2 kusy 199,- Kč

CRU801300 Ready Rig Fluorocarbon 25 lbs - CNT 4, 2 kusy 159,- Kč

CRU801301 Ready Rig Fluorocarbon 25 lbs - CNT 6, 2 kusy 159,- Kč

CRU801302 Ready Rig Fluorocarbon 25 lbs - CNT 8, 2 kusy 159,- Kč

CRU801501 Ready Rig Strip-X Mat Brown 25 lbs - Continental 2, 2 kusy 159,- Kč

CRU801502 Ready Rig Strip-X Mat Brown 25 lbs - Continental 4, 2 kusy 159,- Kč

CRU801503 Ready Rig Strip-X Mat Brown 25 lbs - Continental 6, 2 kusy 159,- Kč

CRU801399 Ready Multi Rig Strip -X 25 lbs - Centurion 4, 2 kusy 179,- Kč

CRU801400 Ready Multi Rig Strip -X 25 lbs - Centurion 6, 2 kusy 179,- Kč

Tamás Csörgő
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DOPLŇKY K NÁVAZCŮM
V sekci doplňků k návazcům 
najdete mnoho užitečných 
komponentů pro konstrukci 
a práci s návazci tak, abyste 
byli schopni za všech okol-
ností vytvořit tu nejefektivnější 
prezentaci. Stejně jako 
u všech ostatních produktů 
i zde dbáme na kvalitu, která 
je pro nás na prvním místě.
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Tyto návazce jsou nápadem Lee Jacksona, který je využívá pro prezentaci 360 rig, která je 
v současnosti úspěšně používána na hodně prochytávaných vodách. Je to skvělý návazec 
také pro lov na řekách a kanálech, protože se zkrátka nemůže zamotat. Představuje perfektní 
návazec pro předkládání plovoucích i potápivých nástrah. Smrtelně účinný a snadno zhotovi-
telný návazec.

Robustní obratlík velikosti 8. Pasuje do všech závěsek a in-line olov.

Tuhé fluorokarbonové návazce jsou určeny pro sestavení kombinovaného návazce. Tuhá část 
návazce odtlačuje nástrahu od olova když, sestava dopadá na dno. Zatavená očka na kon-
cích návazce jsou exkluzivitou společnosti Carp´R´Us – je to spoj pevnější než jakýkoliv uzel. 
Kroužek na jednom konci návazce slouží pro rychlé navlečení do obratlíku Quick change swi-
vel. Zatavené očko na druhém konci umožňuje snadné připojení měkké části kombinovaného 
návazce.

Klasický rychlovýměnný obratlík pro uživatele, kteří preferují tento rychlovýměnný systém. Lze 
jej použít s jakýmkoli typem materiálu, ale pro tuhé materiály jako je Clearwater Fluorocarbon 
doporučujeme použít náš Quick Change Swivel namísto tohoto obratlíku.

360° STIFF LINK

OBRATLÍK SWIVEL

OBRATLÍK QUICK CHANGE SWIVEL

STIFF LINK

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU511008 Quick Change Swivel - velikost 8, 8 kusů 99,- Kč

CRU501108 Swivel – velikost 8, 10 kusů 75,- Kč

CRU402590 Superstiff Link - Oval Ring & Ring Swivel - 16,5cm 90lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU402790 Superstiff Link - Oval Ring & Ring Swivel - 6,5cm 90lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU402690 Superstiff Link - Oval Ring & Ring Swivel - 9,5cm 90lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU401630 Stiff Link - Loop & Oval Ring - 16,5cm 30lb, 3 kusy 159,- Kč

CRU401650 Stiff Link - Loop & Oval Ring - 16,5cm 50lb, 3 kusy 159,- Kč

CRU401730 Stiff Link - Loop & Oval Ring - 9,5cm 30lb, 3 kusy 159,- Kč

CRU401750 Stiff Link - Loop & Oval Ring - 9,5cm 50lb, 3 kusy 159,- Kč

CRU403650 360° Stiff Link - Oval Ring & 360° Swivel - 16,5cm 50lb, 2 kusy 149,- Kč
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Revoluční rychlovýměnné obratlíky! Vyzkoušejte je a oblíbíte si je natolik, že nebudete chtít 
používat nic jiného! Rychlovýměnné obratlíky Gizmo dovolují jednoduché a rychlé navlečení 
a vyvlečení návazce bez nutnosti použití jakéhokoliv uzlu. Tělo obratlíku ve velikosti č.8 přesně 
pasuje do všech standardních závěsek nebo in-line olov.

Vysoce pevné obratlíky s kroužkem. Velikost 11 je vhodná pro tvorbu kombinovaných návazců 
a více populárnějšího návazce 360 Rig.

Speciálně navržené rychlovýměnné obratlíky pro tu nejefektivnější prezentaci při použití tu-
hých materiálů jako jsou Clearwater Fluorocarbon nebo jiné tuhé materiály. Kroužek zajišťuje 
pohyb při zachování rychlovýměnné funkce. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné po-
užití s Antitangle sleeve v každé situaci, nejen pro nahazování do velké vzdálenosti.

Oblíbené koužky na návazce v průměru 3mm. Kulaté, se zbroušenými hranami, matné. Ideální 
pro Blow-back nebo D-Rig prezentaci a na všechny velikosti háčků.

OBRATLÍK GIZMO QUICK CHANGE SWIVEL

OBRATLÍK RING SWIVEL 360°

OBRATLÍK QUICK CHANGE RING SWIVEL

RIG RING 3mm

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

Kto chce mať naozaj 100% istotu, že sa mu rýchlo obratlík neotvorí ani pri tom 
najväčšom zaťažení a kto chce mať maximálne pohyblivú (kĺbovú) montáž bez použitia 
ďalších doplnkov je Gizmo obratlík to najlepšou možnou voľbou.

MILOŠ ŠVIHORÍK

CRU501008 Gizmo Quick Change Swivel - velikost 8, 8 kusů 135,- Kč

CRU501011 Gizmo Quick Change Mini Swivel - velikost 11, 8 kusů 135,- Kč

CRU502011 360° Ring Swivel -  velikost 11, 8 kusů 125,- Kč

CRU502008 Ring Swivel – velikost 8, 8 kusů 125,- Kč

CRU512008 Quick Change Ring Swivel - velikost 8, 8 kusů 179,- Kč

CRU504101 Rig Rings – 3mm, 15 kusů 129,- Kč
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Bonusem fotografie je 
fakt, že jsme schopni 
zachytit v okamžiku 

něco nehmotného. Pro 
mě je to jako zachytit 
samou podstatu ryba-

ření. Myslím si, že proto 
je tak populární focení 

detailů. Ploutve, šupiny, 
detail na podložku, na 
sak, nepřeberné množ-
ství kombinací... Právě 

těch detailů si všímáme, 
je-li úlovek na břehu. 
Vnímáme je podvě-

domě, a když později 
vzpomínáme na tu či 
onu rybu, vybavují se 

nám právě tyto krásné 
útržky a je více méně 
jedno, jestli měl kapr 

5 nebo 20kg. Na druhou 
stranu, nebudu Vám nic 
nalhávat, ten detail je na 
20kg rybě daleko půso-

bivější a ta masivnost, je 
často dech beroucí.

RADEK HOLUB
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Nepostradatelná pomůcka pro všechny, kteří chtějí mít 100% jistotu, že se montáž během ná-
hozu nezamotá. Tyto převleky proti zamotání mají ideální tuhost, a navíc perfektně pasují na 
Gizmo obratlík. Vhodné jak pro návazce z měkkých, tak tuhých materiálů.

Plastické olovo z produkce Carp´R´Us. Má ideální konzistenci, skvělou přilnavost a nenápad-
nou temně šedou barvu. Perfektní pro zatížení návazcových šňůrek nebo dovážení plovoucích 
nástrah.Kousek plastického olova rozpracujte mezi prsty a následně aplikujte na návazec. Po 
aplikaci namočte ve vodě, což plastické olovo pomůže lehce zatuhnout. 
Jedno z nejlepších a nejprodávanějších plastických olov na trhu!

Pro příznivce smršťovacích trubiček jsme vyvinuli tuto skvělou lahůdku. Naše čiré teplem 
smrštitelné trubičky jsou jediné na trhu s tak výraznou smršťovací schopností. Základní prů-
měr naší smršťovačky je 2,4mm. Po smrštění nad parou však úžasných 0,8mm! Žádná jiná tru-
bička na trhu nenabízí tak rapidní smršťovací schopnost, pevnost a houževnatost. Vyzkoušejte 
a už nikdy nebudete chtít používat klasické hadičky. Smršťovačka v nabídce také v barevné 
verzi. Poměr smrštění - 2:1.

Tyto dokonale zpracované hotové boilies vlasy zaručují, že Vaše nástraha bude na dně ležet 
vždy nezamotaná. Vyrobeny z našeho extra jemného fluorocarbonu a vybaveny našimi exklu-
zivními zatavenými očky (na jedné straně s jezdícím kroužkem a na druhé straně s očkem pro 
zarážku).

ANTITANGLE SLEEVES

TUNGSTEEN PUTTY

SHRINKTUBE

READY HAIRS

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU505010 Anti Tangle Sleeves - Dlouhé, 15 kusů 119,- Kč

CRU508010 Tungsten Putty Plastic Lead - 20g, Šedivá 269,- Kč

CRU505510 Shrinktube - Čirá, 8 kusů 99,- Kč

CRU505511 Shrinktube - Barevná, 8 kusů 109,- Kč

CRU407001 Clearwater Ready Hairs - Small, 3 kusy 119,- Kč

CRU407002 Clearwater Ready Hairs - Medium, 3 kusy 119,- Kč

CRU407003 Clearwater Ready Hairs - Large, 3 kusy 119,- Kč
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Camo Shotz jsou nové luxusní zátěžové broky z dílny společnosti Carp´R´Us s širokou šká-
lou využití.Jednoduše je nacvakněte na návazcový materiál a dovažte vaši plovoucí nástrahu 
nebo použijte jako protiváhu pro lepší stočení háčku. Camo Shotz z použitého návazce též 
snadno odstraníte a můžete je okamžitě použít znovu! Dostupné ve dvou barevných varian-
tách – camo zelené a camo hnědé pro dokonalé splynutí se dnem. Nabízíme v gramážích 0,4g, 
0,9g a 1,2g.

CAMO SHOTZ
DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

CRU508201 Camo Shotz size 0,40 g Camo - Hnědá 109,- Kč

CRU508101 Camo Shotz size 0,40 g Camo - Zelená 109,- Kč

CRU508202 Camo Shotz size 0,90 g Camo - Hnědá 109,- Kč

CRU508102 Camo Shotz size 0,90 g Camo - Zelená 109,- Kč

CRU508203 Camo Shotz size 1,20 g Camo - Hnědá 109,- Kč

CRU508103 Camo Shotz size 1,20 g Camo - Zelená 109,- Kč

CRU508204 Camo Shotz size 1,60 g Camo - Hnědá 109,- Kč

CRU508104 Camo Shotz size 1,60 g Camo - Zelená 109,- Kč

Kamil Zavoral
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Nejhorší věcí u každé vlasové montáže je používání tradičních zarážek na boilies. Už jste 
někdy zkoušeli navléci ji ve tmě do smyčky z roztřepené pletenky? Nebo když je nástraha větší 
než ta minulá a váš vlas není dostatečně dlouhý, aby šla zarážka provléct smyčkou. Nebojte 
se, už nikdy více! Zarážky Quick Hair Stops jsou geniální způsob, jak zajistit vaši nástrahu na 
vlasu. Jsou permanentně připevněny k vlasové smyčce. Jednoduše navlečte nástrahu a stoč-
te zarážku Quick Hair Stop, aby byla napříč nástrahou a vtáhněte ji dovnitř nástrahy. 
Už nikdy nebudete chtít používat klasické boilies zarážky.

Ochrana proti rakům! Rap-it je velká smršťovací trubička, kterou můžete použít na nástrahy 
nebo pelety od průměru 14mm až do zhruba 28mm. Používá se jako ochrana proti rakům 
nebo nechtěným drobným rybám, aby nemohly ukusovat drobné části vaši nástrahy. Přesto, 
že je nástraha zabalena, esence a aminokyseliny se z ní mohou stále uvolňovat. Skvělé pro 
krytí halibut pelet, u kterých je nežádoucí jejich rozpad. Vydrží takto nastražené výrazně déle.

Unikátní umělá řasa Vám dovoluje dokonale zamaskovat celou koncovou udici. Navlečte mas-
kovací řasu na svůj návazec nebo nástavec nad olovem a celá Vaše koncová sestava ve vteři-
ně splyne s rostlinami na dně. Jemná struktura řasy dokonale imituje skutečné vodní rostliny 
a brání tak kaprovi rozpoznat samotný materiál návazce. Naši řasu připevníte na jakýkoliv typ 
návazce jednoduchým zafixováním smršťovací hadičkou a následným omotáním okolo ná-
vazce. Neuvěřitelně flexibilní pomůcka, s jejíž pomocí zmatete i ty nejmazanější kapry.

QUICK HAIRS STOPS

RAP-IT

WEEDY WRAP

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU503550 Quick Hair Stop - Large, 10 kusů 89,- Kč

CRU750102 Rapit Protection Wrap - Střední 149,- Kč

CRU750103 Rapit Protection Wrap - Velká 159,- Kč

CRU101202 Weed Wrap Brown - 2 m 125,- Kč

CRU507102 Weed Wrap Green - 2 m 125,- Kč
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Tyto zarážky byly vyvinuty cíleně pro použití s kroužkem klouzajícím po raménku háčku nebo 
pro návazec 360º. Jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který nesjíždí po raménku háčku. 
Jsou použitelné k vytvoření nastavitelného vlasového návazce nebo fixaci vlasu k obloučku 
háčku. Doporučujeme jejich použití především v kombinaci s háčky Cranked Hook a Long-
shank Nailer.

Long Distance - speciální verze originálního Bead&Ring Kit pro daleké náhozy. Má prodloužené 
zarážky, které zamezí posunutí zarážky po raménku háčku i při těch nejprudších náhozech 
a za použití velkých těžkých nástrah.

BEAD & RING KIT

BEAD & RING KIT - LONG DISTANCE

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU504010 Bead & Ring Kit, 10/20 kusů 136,- Kč

CRU504011 Bead & Ring Kit - Long Distance, 12/6 kusů 136,- Kč

Vít Černý
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MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY
V Carp´R´Us si velice dobře 
uvědomujeme, že montáž je 
jeden z nejdůležitějších dílků, 
při lovu velkých kaprů. Proto 
jsme při vývoji našich mon-
tážových systémů vyvinuly 
maximální úsilí, abychom Vás 
při lovu dostali na maximální 
vzdálenost, abyste mohli kap-
ry chytat i v tom nejobtížněj-
ším prostředí a v neposlední 
řadě dbáme i na bezpečí sa-
motných kaprů!
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Unikátní závěsky pro lov ve vázkách a na dlouhou vzdálenost. S touto naprosto fantastickou 
sestavou si můžete být 100% jisti unikátní bezpečností Vaší montáže a také její bezchybnou 
funkčností ve všech situacích. Jsou konstruovány tak, aby po záběru došlo k vypnutí těžké-
ho olova nebo kamene a ryba se tak drží při zdolávání výše ve sloupci, což snižuje možnost 
uváznutí. Pro správnou funkci používejte s originálními převleky Tail Rubbers a Snag Clip 5mm 
Rings. V barvě weed(zelené) a Silt(černé).

Originální převleky pro závěsku Snag Clip.

Princip funkce našich bezpečnostních závěsek je založen na prostém uvázání 5mm kroužku 
na konec nástavce nebo kmenového vlasce. Pro správnou funkci závěsky jsou však nezbytné. 
Bez nich prostě fungovat nebudou.

Hotová sestavená montáž s naší bezpečnostní závěskou s převlekem na fluocarbonovém ná-
stavci 30lb nebo 50lb. Obsahuje i rychlobratlík Gizmo swivel. Nástavec je dlouhý 92cm 
a jeho konce jsou zatavené – na jednom konci je nerezový 5mm kroužek, na druhém smyčka 
pro snadné připevnění ke kmenovému vlasci.

SNAG CLIP

TAIL RUBBERS

SNAG CLIP RINGS - 5mm

SNAG CLIP SYSTEM

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 KčCRU600108 Snag Clip - Silt, 6 kusů 149,- Kč

CRU600109 Snag Clip - Weed, 6 kusů 149,- Kč

CRU600208 Tail Rubbers - Silt, 10 kusů 99,- Kč

CRU600209 Tail Rubbers - Weed, 10 kusů 99,- Kč

CRU600301 Snag Clip Rings - 5mm, 10 kusů 129,- Kč

CRU404530 Snag Clip System - Silt 92cm 30lb, 1 kus 125,- Kč

CRU404630 Snag Clip System - Weed 92cm 30lb, 1 kus 125,- Kč

CRU404550 Snag Clip System - Silt 92cm 50lb, 1 kus 125,- Kč

CRU404650 Snag Clip System - Weed 92cm 50lb, 1 kus 125,- Kč
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Hotový fluorocarbonový nástavec o délce 92cm. Na jedné straně tohoto leaderu je již v očku 
natavený Gizmo obratlík, na druhé straně je flurocarbonové očko. Na tento nástavec jedno-
duše navlečete závěsku na olovo, nebo přímo in-line olovo a vaše koncová sestava je během 
chvilky připravená, aniž byste museli cokoli navazovat.

Shock Leader 90 cm - 90 lb SuperStiff Quick Change Swivel  - extrémně pevný fluorocarbonov-
ný nástavec vhodný pro použití v nejtěžších podmínkách – v kamenných hrázích, na lavicích 
a mezi větvemi, jež jsou obaleny škeblemi. Zde jistě oceníte jeho pevnost 
a oděruvzdornost.Na jedné straně je tento nástavec vybaven naším exkluzivním zataveným 
očkem pro snadné napojení na kmenový vlasec a na straně druhé pak Quick Change Swivel 
- rychlo výměnný obratlík, pro snadnou výměnu koncových návazců. Nástavec je v mnohých 
případech lepší a účinnější prezentací než olověná šňůra. Nabízíme v délce 90 cm, 90 lbs. 
Průměr 0,80 mm.

Stejné fluocarbonové nástavce jako na hotové montáži „Ready To Go Clip Systém“. Pokud tedy 
chcete používat neviditelný nástavec který je vysoce oděruvzdorný, prosím - tady je!

Tento systém je ideální pro rybaření v naplaveninách nebo porostech. Umožnuje umístit náva-
zec s nástrahou na povrch naplavenin, rostlin, či bláta. Jednoduše vaše nástraha nezapadne 
do nečistot. Podobně jako naše bezpečnostní závěsky, nemusí ani u tohoto systému ryba 
tahat za sebou montáž, pokud ji utrhnete. Je to jediný helikoptérový systém, který poskytuje 
dvojitou indikaci záběru. Dodávány kompletně sestavené na metrovém fluorocarbonovém ná-
stavci s obratlíkem Gizmo Quick change swivel.

CLEARWATER GIZMO SWIVEL LEADER

SUPER STIFF QUICK CHANGE SWIVEL

RING LEADER

SAFETY HELICOPTER SYSTEM

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU406530 Clearwater Gizmo Swivel Leader - 92cm 30lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU406550 Clearwater Gizmo Swivel Leader - 92cm 50lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU404520 Shock Leader 90cm - 90 lb SuperStiff Quick Change Swivel 199,- Kč

CRU405530 Ringed Leader - 92cm 30lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU405550 Ringed Leader - 92cm 50lb, 2 kusy 149,- Kč

CRU409050 Helicopter Leader Ready - 90cm 50lb, 1 kus 129,- Kč
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Umožňuje sestavit 5 kompletních bezpečných helikoptérových montáží na jakémkoliv druhu 
vlasce nebo nástavce. Obsahuje gumu Power-Gum pro vytvoření stoperu.

SAFETY RUNNING HELICOPTER KIT
MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

Všeobecně produkty Carp´R´Us používám se spokojeností více jak 10let a není 
produkt, který bych osobně nevyzkoušel. Již v začátcích jsem si zamiloval kompletní 
program fluorokarbonových „leaderů“, ať se jedná o Stiff Link, Clearwater program, 
či jakýkoli Gizmo Speed Leader a je tomu tak do teď!

JIŘÍ MAJER

CRU600401 Running Helicopter Rig KiT, 5 kusů 6,63 €

Karel Houdek
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DOPLŇKY
V sekci doplňků najdete mno-
ho užitečných komponentů 
pro konstrukci a práci s ná-
vazci tak, abyste byli schopni 
za všech okolností vytvořit 
tu nejefektivnější prezentaci. 
Stejně jako u všech ostatních 
produktů i zde dbáme na kva-
litu, která je pro nás na prvním 
místě.
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BOILIE JEHLA BAITING NEEDLE
DOPLŇKY

Line biter slouží především pro velmi jemnou indikaci záběru. Záběr rozpoznáte dříve, než vás 
upozorní signalizátor. Indikátor jednoduše spusťte po vlasci  od špičky prutu. Další jeho využití 
je při lovu v překážkách, kdy potřebujete vést vlasec přes překážky po hladině. Tento „plovák“ 
se používá i pro označení šňůr a vlasců tam, kde nejde použít klasický backlead - využijete 
např. když se vracíte za tmy člunem ke břehu.

Skvěle zpracované H-bojky pro označení lovného místa. Bojky jsou vybaveny praktickým kli-
pem pro zafixování hloubky a zamezení dalšího odmotávání. Pokud jsou vlny, nechte potřeb-
nou vůli ve šňůrce. Nabízíme ve dvou velikostech a barevných provedeních s pevným černým 
provázkem.

LINE BITER

H-MARKER

DOPLŇKY

DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU506009 Baiting needle – Stick ratchet needle - Zelená 119,- Kč

CRU506010 Baiting needle – Splicing fine needle – Žlutá 119,- Kč

CRU506011 Baiting needle – Original ratchet needle – Oranžová 119,- Kč

CRU506012 Baiting needle – Short spear needle – Modrá 119,- Kč

CRU506013 Baiting needle – Short clasp needle - Červená 119,- Kč

CRU940003 Indikátor Line Biter CRU - 1 kus (oranžová) 269,- Kč

CRU940004 Indikátor Line Biter CRU - 1 kus (žlutá) 269,- Kč

CRU900410 H-Marker 420,- Kč

CRU900420 H-Marker Stealthy 420,- Kč

Naše originální Carp´R´Us jehly jsou precizně navržené tak, aby odpovídaly potřebám i těch 
nejnáročnějších kaprařů. Jehly jsou vyrobeny z nerezové oceli a rukojeť z fluorescenčního ma-
teriálu s jemnou, povrchovou úpravou pro co nejlepší úchop. Boilies jehly Carp´R´Us jsou do-
stupné v pěti variantách. Je jedno jakou nástrahu použijete, naše jehly Vám budou vždy 
k dispozici!
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Polstrovaný obal na světlo Bivvy Light. Dostupný v černé barvě.

Univerzální světlo pro použití do bivaku a také jako přisvětlení při nočním fotografování 
a natáčení! Jedná se o svítilnu na dálkové ovládání, která byla speciálně upravena tak, aby po-
skytla mnoho využití. Její obrovský světelný výkon ji předurčuje k tomu, aby perfektně osvětlila 
celou scénu jak při natáčení, tak při pořizování nočních snímků Vašich úlovků! Má dvě barvy 
svícení, a to bílou a červenou, každá z těchto barev má navíc tři úrovně svítivosti. Světlo má 
také li-ion akumulátor o kapacitě 2600mAh, díky kterému vydrží svítit až 150 hodin na jedno 
plné nabití! Samozřejmostí je magnetické uchycení do bivaku. Dálkové ovládání Vám dává lu-
xus ovládat světlo z tepla spacáku v chladných nocích. Opravdu věc, kterou musí každý kaprař 
mít ve své výbavě! Rozměry: 203x39mm
Oproti konkurenčním světlům toto světlo dosahuje při nejvyšším stupni rozsvícení svítivost 
200 LM.

BIVVY LIGHT POUCH

BIVVY LIGHT

DOPLŇKY

DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU940002 Bivvy Light Pouch - 1 kus 299,- Kč

CRU940001 Bivvy Light - 1 kus 1290,- Kč

Dlouho očekávaná pomůcka pro vnadění koulemi z method mixů. Bezkonkurenčně rychlý 
a přesný způsob, jak dopravit i velké množství vnadících koulí desítky metrů od břehu. 
Jednoduše navažte košíček na Váš kmenový vlasec a nahoďte. I když method-mixová koule 
může letět až za horizont, košíček dopadne pouze pár metrů od Vás! Vyzkoušejte a budete 
nadšeni – je to tak rychlé, přesné a jednoduché!

Skvělá kobra pro vnadění boilies, vyrobená z kvalitního plastu. Ideálně tvarově profilovaná pro 
hod do maximální možné vzdálenosti. Nabízíme ve dvou délkách. Vhodná pro zakrmování 
boilies do průměru 24mm.

BAIT SLING

HORIZON PLUS

DOPLŇKY

DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 KčCRU900101 Bait Sling - 1 kusů 285,- Kč

CRU900225 Throwing stick - dlouhá, HORIZON Plus 24mm 649,- Kč
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Kromě toho, že díky Liquid Horizonu jednoznačně dohodíte Vaši sestavu dál, skvěle ochráníte 
vlasec před stárnutím (vysycháním) a UV zářením. Liquid Horizon díky své ideální přilnavosti 
a kluzkosti také zvyšuje oděruvzdornost vlasce. Není žádným tajemstvím, že podobný produkt 
je používán všemi producenty vlasců, kdy je z výše uvedených důvodů aplikován na vlasec 
ihned potom, co opustí výrobní linku.

LIQUID HORIZON
DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 KčCRU900601 Liquid Horizon - 20 ml 180,. Kč

Ondrej JánoškaTomáš Čermák

Ultra ostré nůžky Carp‘R’Us s titanovou povrchovou úpravou. Jsou s jistotou ty nejlepší na trhu. 
Speciální titanový povrch zajistí jejich dlouhotrvající ostrost. Jejich super ostré čepele jsou 
ideální pro stříhání všech typů návazcových materiálů. Konečně budete schopni z jakékoliv 
pletené šňůrky, monofilu či šňůrky s olověným jádrem odstřihnout doslova milimetrové kous-
ky! Nestříhejte s nimi kov!

TITANIUM SCISSORS
DOPLŇKY

CRU506008 Titanium scissors 349,- Kč
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Keramický hrnek s logem Carp´R´Us. Objem 250ml.

Metr by měl být součástí každého rybáře a proto jsme se rozhodli zařadit ho do naší nabídky. 
Jedná se o svinovací metr o délce 150cm s logem Carp´R´Us. Metr Vám u vody nikdy nezko-
roduje, jelikož je celý včetně vnitřní části vyroben z plastiku. Vhodný jako dárek, který neurazí 
žádného rybáře. Průměr 5cm.

KERAMICKÝ HRNEK

METR

DOPLŇKY

DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU959006 Hrnek CRU 139,- Kč

CRU888888 Metr CRU 150cm 59,- Kč

Pro maximální možnou ochranu kaprů jsme vyvinuli tento desinfekční přípravek, kterým mů-
žete u ryb ošetřovat jak vpich po háčku, tak zanícené šupiny nebo jakékoliv jiné zranění. Po 
aplikaci doporučujeme nechat pár vteřin působit. Velmi dobře ulpívá na těle ryby a je opravdu 
velmi účinný. Byl vyvinut ve spolupráci s chovateli koi kaprů, kteří dbají maximálně na zdraví 
ryb. Měl by být součástí výbavy každého kapraře!

CARP DOCTOR
DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 KčCRU920001 Carp Doctor - 30 ml 175,- Kč
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Stylové tričko s logem Carp´R´Us. Logo Mouthsnagger na prsou a tradiční kapr Carp´R´Us na 
zádech. Trika jsou vyrobena z velmi kvalitního a příjemného 100%, bavlněného materiálu, které 
se skvěle nosí.  Při správném praní nehrozí seprání či jakékoli poničení. Obrázek kapra na zá-
dech není natištěný klasickou sítotiskovou technologií a díky tomu v těchto místech nedochází 
k nadměrnému pocení. Materiál: 100% bavlna.

Stylová mikina s logem Carp´R´Us. Logo Mouthsnagger na prsou a tradiční kapr Carp´R´Us 
na zádech. Mikiny jsou vyrobeny z velmi kvalitního a příjemného, 100% bavlněného materiálu, 
které se skvěle nosí. Při správném praní nehrozí seprání či jakékoli poničení.

Naše oblíbená kšiltovka Carp´R´Us s vyšitým logem. Univerzální velikost. Nabízíme v barvě 
černé a olivové.

Klasická kšiltovka Carp´R´Us s vyšitým logem. Univerzální velikost. Nabízíme v barvě černé.

TRIČKO MOUTHSNAGGER

MIKINA MOUTHSNAGGER

KŠILTOVKA (ARMY)

KŠILTOVKA (BASEBOLKA)

DOPLŇKY

DOPLŇKY

DOPLŇKY

DOPLŇKY

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel.2 169 Kč

Při výrobě Carp´R´Us oblečení dbáme v první řadě na kvalitu oblečení, jeho 
pohodlné nošení, vkusný design a nezapomínáme ani na funkčnost jednotlivých 
produktů. Před uvedením na trh jsou vždy týdny testovány již naším dodavatelem 
a poté je ještě CRU testeři podrobí pořádné zkoušce u vody.

RADEK HOLUB

- T - shirt - Carp´R´Us Mouthsnagger, Černá, vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL 690,- Kč

- T - shirt - Carp´R´Us Mouthsnagger, Olivová,, vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL 790,- Kč

- Hoodie - Carp´R´Us Mouthsnagger, Černá, vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL 1690,- Kč

CRU959001 Army Cap CRU, Černá 390,- Kč

CRU959003 Army Cap CRU, Olivová 390,- Kč 

CRU959005 Baseball cap CRU 390,- Kč
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INFORMACE

ČESKÁ	REPUBLIKA:

KAREL NIKL s.r.o.  - Niklova rybářská speciálka
Havlíčkova 840, Kolín IV, 280 02

Karel Nikl:  nikl@nikl.cz 
Velkoobchod KN:    velkoobchody@nikl.cz
 tel. +420  777 227 827
Objednávky: objednavky@nikl.cz
 www.nikl.cz
 tel. +420 774 227 827
Prodejna Kolín: prodejna@nikl.cz
 tel. +420 777 227 827
Facebook: Nikl - Specialista na kapry

SLOVENSKO:

KAREK NIKL s.r.o. - provozovna/osobní odběr
Stará Poštová 525/23, Pata, 925 53

Miloš Švihorík
email: svihorik@nikl.cz
phone: +421 948 500 880

POLAND:

WWW.CARP-WORLD.PL
Joanna a Wojciech Lenda
email: joannak@carp-world.pl 
phone: +48 794 730 848

SLOVENIA:

WWW.MONSTER-BITE.COM
email: info@monster-bite.com 
phone: +386 40 358 104

HUNGARY:

WWW.NIKLCRU.HU
Richard Szabadszálásii
email: niklcarprus@niklcru.hu 
phone: +36 706 171 439

Změna cen vyhrazena! 
Aktuální ceny najdete na www.nikl.cz
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Karel Nikl s.r.o.
Havlíčkova 840
280 02, Kolín IV

+ 420 777 227 827
nikl@nikl.cz
www.nikl.cz
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